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ZPRAVODAJ
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Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA—

 IV. 2018

ROZDÁME 500 
KOMPOSTÉRŮ!

Křížovka o domácí kompostéry 
letos chybí, ale každý se může 
o kompostér přihlásit.

JAK MŮŽETE kompostér získat? 
Stačí vyplnit jednoduchou žádost. 
 VÍCE NA STR. 15

Festival Mateřinka (oblastní přehlídka tvorby dětí z mateřských škol Libereckého kraje) přinesl chvilku slávy na prknech, která znamenají 
svět, 180 dětem z mateřských škol z Libereckého kraje. Z libereckých školek jmenujme například MŠ Beruška, Pastelka, Hvězdička nebo 
Motýlek. Za mimoliberecké zástupce přijela českolipská MŠ Arbesova nebo MŠ Dolní Libchava, hejnický Zvoneček a MŠ Roháče z Dubé. 
Hlavním pořadatelem libereckého oblastního kola je liberecká MŠ Korálek. Foto Jana Kodymová

DOBRÁ 
INVESTICE

Zkvalitňování veřejné 
dopravy by mělo být jedním 
z prvořadých cílů vedení 
radnic, krajských úřadů 
a politiků samotných.

VEŘEJNÁ DOPRAVA spojuje 
města a jejich život. Příkladem může 
posloužit i tradiční tramvajové spo-
jení mezi Libercem a Jabloncem. 
Rekonstrukce a  prodloužení této 
technicky i bezpečnostně zastaralé 
tratě je plánováno mezi lety 2018 
a 2023. POZVÁNKA NA STR. 9

„DOPRAVNÍ OMEZENÍ, bez kterých 
není možné opravy silnic a  chod-
níků provádět, jsou koordinována 
na základě stavebních akcí, které 
nahlásili největší investoři v  Liberci. 
Těmi jsou město Liberec, Ředitelství 
silnic a  dálnic, Krajská správa silnic 
Libereckého kraje a technické infra-

struktury SVS a INNOGY. Naší snahou 
je dopady omezení zmírnit, což není při 
stávajících vysokých intenzitách provo-
zu jednoduché a úplně vždy možné,“ 
uvádí náměstek pro technickou správu 
majetku města Liberce Tomáš Kysela.

Koordinace uzavírek byla zahájena 
v loňském roce a neustále prochá-

zí aktualizací tak, aby nedocházelo 
k fatálním zácpám. Příkladem může 
být plánovaná pokládka kabelů 
v Jablonecké ulici, kdy tato stavba 
byla posunuta tak, aby neohrožovala 
objízdnou trasu přes Vítěznou ulici, 
která bude plánovaně uzavřena.

Pokračování na str. 8

Nové vodovody, kanalizace a asfaltové 
povrchy se bez uzavírek neobejdou
Ani letošní rok se liberecká doprava neobejde bez řady uzavírek a omezení. Inženýrské 
sítě, technická řešení, ale například i povrch komunikací vyžadují údržbu a zásadnější 
opravy. Na rok 2018 je v ulicích připraveno několik stavebních akcí, které se město snažilo 
zkoordinovat tak, aby omezily dopravu jen v nejnutnější míře.
Redakce

180 DĚTÍ 
NA LIBERECKÉ MATEŘINCE
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Termíny uzavření magistrátu v roce 2018.
UZAVŘENÍ MAGISTRÁTU PRO VEŘEJNOST

WWW.LIBEREC.CZ

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem 
Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři ve druhém patře 

historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín je 24. dubna a 29. května mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

EDITORIAL
Milí Liberečané,
doufám, že jste si užili velikonoční trhy, které 

jsme pro vás připravili na náměstí před radnicí, a že 
vám přívětivé jarní počasí vlilo do žil novou energii. 
Ani my jsme nelenili a hned s příchodem jara jsme 
zahájili další sezonu farmářských trhů v Kostelní ulici. Tržnice s čerstvým 
pečivem, ovocem a zeleninou, medem, mléčnými výrobky, cukrovinkami, 
uzeninami a mnoha dalšími produkty od převážně regionálních výrobců 
a pěstitelů vám bude nově k dispozici každý čtvrtek a každou sobotu od 
8 do 14 hodin.

I v dubnu jsme pokračovali s oceňováním našich významných občanů. 
Po březnovém udělení čestného občanství herci Divadla F. X. Šaldy Vác-
lavu Helšusovi jsem předal Medaili města Liberec uznávanému českému 
epidemiologovi a dlouholetému pracovníkovi Krajské hygienické stanice 
v Liberci doktoru Vladimíru Zikmundovi, jehož jméno je v oboru epidemio-
logie známé po celém světě. Vladimír Zikmund byl jedním z členů mezi-
národního týmu, který v zemích třetího světa pomáhal eliminovat nákazu 
pravými neštovicemi, a právě díky němu celé generace dětí nemusely čelit 
této smrtící nákaze. Je mi ctí, že jsem se s panem doktorem Zikmundem 
mohl osobně setkat a udělit mu ocenění, které si za svou nedocenitelnou 
práci bez debat zaslouží.

Z nejbližších plánovaných akcí bych rád vyzdvihl pietní připomínku 
konce druhé světové války. Den vítězství si v úterý 8. května připomeneme 
nejprve pietním aktem na vojenském hřbitově v Ruprechticích a následně 
u Památníku bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v parku na Štefáni-
kově náměstí.

Na závěr vás prosím o shovívavost v souvislosti s rozsáhlým vojenským 
cvičením „Hradba 2018“, které se ve dnech 24.–26. dubna uskuteční v areálu 
Policie ČR v Pastýřské ulici. V rámci cvičení je potřeba počítat s uzavír-
kou ulic Pastýřská a Voroněžská a také s případným hlukem, pramenícím 
z nácviků bojové činnosti. Jde o cvičení, které má v případě nastalé krizové 
situace zajistit bezpečnost našich obyvatel, a proto věřím, že se tato krát-
kodobá omezení setkají s vaším pochopením. 

 Váš Tibor Batthyány

ÚKOLEM CVIČÍCÍCH vojáků bude 
ochrana „důležitého objektu pro 
obranu státu“ za krizové situace. 
K  tomuto účelu byl vybrán objekt 
Policie ČR, areál v Pastýřské ulici.

V tomto prostoru dojde k nácvikům 
reálných možností hrozeb a jejich eli-
minace při ochraně tohoto objektu. 
Proto prosíme veřejnost o shovívavost 
při omezení parkování a průchodu ulic 
Pastýřská a Voroněžská. Tyto prostory 
budou po uvedenou dobu uzavřeny, 
což může ovlivnit dopravní zátěž při-
lehlých ulic.

Dále se veřejnost může setkat 
poblíž uvedených ulic s hlukem vyplý-
vajícím z nácviků bojové činnosti, jako 
jsou střelba a podobně. Všechny čin-
nosti se ale budou provádět pouze 
imitační municí. V  uvedené dny se 

mohou občané města potkat i mimo 
uvedený prostor se smíšenými hlíd-
kami tvořenými příslušníky Policie ČR 
a vojáky AČR. Tyto hlídky jsou sou-
částí uvedeného cvičení vytvořené 
k  zabezpečení veřejného pořádku 
a bezpečnosti obyvatelstva.

Děkujeme za pochopení a toleranci 
při nácviku našich činností, které mají 
prioritně vést k zabezpečení obyvatel 
Liberce při krizových situacích.

Případné dotazy zodpoví Krajské 
vojenské velitelství Liberec, prap. 
Marek Breznay, tel. 601 579 543. 

Vojáci budou cvičit v ulicích
Ve dnech 24.–26. dubna 2018 proběhne v Liberci hlavní část 
cvičení „Hradba 2018“ vojáků v aktivní záloze u Krajského 
vojenského velitelství Liberec.
Redakce

čtvrtek 26. 4. 2018 od 14.00
pátek 27. 4. 2018 (sanitární den)

sobota 28. 4. 2018 

sobota 7. 7. 2018
sobota 29. 9. 2018 
pondělí 31. 12. 2018 

Oslavili diamantové svatby
Hned dva páry si na radnici začátkem dubna připomněly 
60 let manželství.
Jan Král

V MILÉM DUCHU jubilejních a pře-
devším vzácných manželských 
výročí se neslo sobotní dopoledne 
7.  dubna v  obřadní síni radnice. 
Krátce po sobě se v reprezentativ-
ních prostorách uskutečnily hned 
dvě diamantové svatby.

Úctyhodných 60 let společného 
života si připomněli Marie a  Oto 
Dědkovi z  Oldřichova v  Hájích, 
kteří jsou svoji od 12. dubna 1958. 

Oddávající primátor města Tibor 
Batthyány v závěru obřadu popřál 
manželům mnoho dalších šťastných 
společných let a zdůraznil, jak moc 
je jejich dlouholeté soužití hodné 
obdivu.

Diamantovou svatbu oslavili v ten 
den také manželé Libuše a Svatopluk 
Cmíralovi z  Liberce. Po 60 letech 
obnovili manželský slib před zastupi-
telem Jiřím Šolcem. 

Marie a Oto Dědkovi z Oldřichova v Hájích

Libuše a Svatopluk Cmíralovi z Liberce  Foto: 2x Jan Král
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RŽZZŘŘŘŘŘ
ŘŘŘ ŽŽŘŽŽŽ

Inzerce

MEDAILE MĚSTA Libe-
rec se uděluje jako čestné 
ocenění za občanské 
zásluhy o město Liberec 
v jakémkoli oboru lidské 
činnosti. Na návrh ředitele 
Krajské hygienické stanice 
Libereckého kraje Vladimíra Valenty pak 
zastupitelé města v říjnu 2017 schválili 
udělení medaile MUDr. Vladimíru Zik-
mundovi, CSc., za mimořádné zásluhy 
v oboru epidemiologie.

MUDr. Vladimír Zikmund, CSc., 
(* 27. 5. 1925 v Teplicích) je český epi-
demiolog, dlouholetý pracovník Kraj-
ské hygienické stanice v Liberci a člen 
mezinárodního týmu, který pomáhal 
ve třetím světě eliminovat nákazu pra-
vými neštovicemi. Pod záštitou WHO 
a  UNICEF působil doktor Zikmund 
v oblasti Indočíny, Jemenu, Afriky, oblas-
ti východního Středomoří a západního 

Pacifiku. Vladimír Zikmund 
nezůstal nic dlužen ani 
vědecké publikační činnosti. 
Za celou svou profesní dráhu 
napsal více než tři desítky 
odborných prací publiko-
vaných u nás i ve světě. Na 

svém kontě má také přes čtyřicet před-
nášek na vědeckých konferencích. Právě 
Vladimír Zikmund pomohl vymýtit 
zákeřný virus pravých neštovic.

„Pan doktor Zikmund jako člen mezi-
národního týmu pomáhal v  zemích 
třetího světa v boji proti pravým nešto-
vicím, a právě díky němu celé generace 
dětí nemusely čelit této smrtící nákaze. 
Pan doktor Zikmund je ve svém oboru 
váženým odborníkem, který své cenné 
poznatky a  vědomosti předává dál 
formou přednášek a vědeckých publika-
cí,“ uvedl na konto Vladimíra Zikmunda 
primátor Tibor Batthyány. 

Doktor Vladimír Zikmund 
obdržel medaili města
Ve středu 11. dubna proběhl slavnostní akt Zastupitelstva 
města Liberce, při kterém z rukou primátora obdržel 
Medaili města Liberce významný vědec a uznávaná osobnost 
v oboru epidemiologie MUDr. Vladimír Zikmund, CSc.
Jana Kodymová

„KE KÁCENÍ stromů došlo na základě 
znaleckého posudku, který vypraco-
val Ing. Pavel Bulíř, CSc., z Výzkumné-
ho ústavu Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví v Průhonicích. 
Na podzim loňského roku byla zpra-
cována také první část mykologické-
ho posudku, jehož druhá část bude 
provedena během května až června 
a má prokázat, či vyvrátit výskyt plod-
nic dřevokazných hub u  stávajících 
stromů,” uvedla náměstkyně primáto-
ra Karolína Hrbková. A dodala: „Alej se 
bude v následujících letech postupně 
obnovovat. Podle odborníků vydrží 
lípy hlavně ve střední části aleje ještě 
desítky let.”

V  současné době také pracovníci 
Výzkumného ústavu meliorací a ochra-
ny půdy provádějí pedologický prů-
zkum v zelených pásech, kde stromy 
koření, aby byla zjištěna kvalita zeminy 
v kořenové zóně stromu, dostupnost 
živin pro dřeviny a  obsah chloridů 
v půdě. Tyto všechny poznatky budou 
využity při následné plánované postup-
né obnově aleje, ke které bude město 
muset přistoupit v následujících letech.

Na rozdíl od aleje na Masarykově 
třídě, kde obnova bude probíhat na 
etapy a kde by dle názorů odborníků 
mohly lípy především ve střední části 
vydržet na místě ještě několik let 
i desetiletí, padlo v únoru posledních 
24 topolů v Jabloňové ulici. Tyto krát-
kověké dřeviny byly v převážné většině 
ve špatném stavu.

Již v  loňském roce bylo vykáceno 
v první etapě 30 stromů, které nahra-
dila mladá výsadba habru obecného. 
I v letošním roce dojde k výsadbě 30 
mladých stromů, které dožilé topoly 
nahradí.

Během dubna jsou prováděny 
i  určité zásahy v  korunách stromů, 
které by měly přispět ke zlepšení jejich 
celkového stavu. Největší zásah je nyní 
prováděn na lipách kolem Divadla F. X. 
Šaldy, kde jsou v rámci stabilizačních 
opatření odstraňovány suché a  zlá-
mané větve. Dále je zde prováděna 
tzv. obvodová redukce koruny, a  to 
z  důvodu zabezpečení vyšší stabili-
ty stromu, symetrizace a  odlehčení 
koruny a především zamezení kolize 
větví s budovou divadla. 

Lípy na Masarykově třídě 
bylo nutné pokácet
Jak jsme avizovali v listopadovém Zpravodaji, bylo v lipové 
aleji na Masarykově třídě vykáceno ke konci letošního 
března 15 stromů. Stromy byly vyhodnoceny jako silně 
rizikové, měly skryté dutiny, které se vyskytovaly i uvnitř 
celých kmenů, a staly se pro své okolí nebezpečnými.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
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květen

LVT ANEB LIBEREC VE TVÁŘÍCH 3
Vernisáž12

15

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30. 
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny. 
Kompletní program na webu. www.vratislavice101010.cz

AKCE
duben

CAVEMAN
Divadlo

12
4000 DNŮ 
Divadlo

18
KURVÍTKA V HLAVĚ TOUR
Přednáška

23
CAVEMAN
Divadlo

27
DEN DĚTÍ  
A JAROSLAV UHLÍŘ

Pro děti

Gerhart Hauptmann Theater Zittau: LULU

Mini teater Ljubljana: Židovský pes

Ufftenživot: KEEP CALM

Divadlo Demago

Divadlo pod Palmovkou: Pusťte Donnu k maturitě!

Divadlo FX Kalby: Přísně tajné: Hrubá nemravnost - DERNIÉRA

Squadra Sua: Monstera Deliciosa

Divadlo Letí: Bang

Herecké studio při DFXŠ: Má to smysl

         FESTIVAL SOUČASNÉHO DIVADLA

  PÁTEK 11. KVĚTNA

  SOBOTA 12. KVĚTNA

  NEDĚLE 13. KVĚTNA

  MALÉ DIVADLO 11.–13. 5. 2018
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MALÍ I VELCÍ si rádi zatvoří, zazpívají 
a zatancují s Řehečským kvartetem. 
Nebude chybět výtvarná soutěž, 
spousta dílniček pro malé i  velké, 
mýdlárna, svíčkárna, …

První nedočkavci se zde scházejí již 
ráno od 9.00 hodin. Máme se všichni 
na co těšit. 8. května je v Kryštofově 
Údolí vždy krásně. Těšíme se na poho-
dový den s tou nejlepší náladou. 

JAK UŽ název napovídá, 
nemusíte jenom po svých, 
vybranou trasu můžete 
absolvovat i  na kole. 
A loupežníků na trase se bát 
nemusíte.

„Je to stěžejní akce KČT 
Mníšek, ale je určená i široké 
veřejnosti, od roku 1998 pořádáme 
i  cyklotrasy,“ říká za pořadatele 
Simona Brabcová.

Přípravy Loupežnické pěšiny zabe-
rou v podstatě celý rok, důležitá je 
pro organizátory i  zpětná vazba 
od výletníků. „Po akci zhodnotíme, 
co jsme udělali dobře a co špatně, 
protože často nám lidé říkají, že to 
bylo hezké, někdy jsou připomínky 
a těmi my se zabýváme a snažíme se 
je napravit,“ zamýšlí se členka KČT 
Mníšek.

Můžete si vybrat ze 4 pěších (8, 15, 
25, 40 km) a 3 cyklotras (o délce 30, 
50, 80 km). 15kilometrový okruh vás 

zavede do Filipova, Albrechtic, na 
Kančí vrch a Strmý vrch.

„Z těch míst jsou nádherné výhle-
dy do kraje, není to pojaté tak, že 
musíte vyrazit a za každou cenu dojít, 
v cíli na vás budeme čekat,“ láká na 
pohodovou turistickou akci Simona 
Brabcová.

Na kontrolách bude sportovce 
čekat „proslulý makovník“ a  v  cíli 
pak opékané špekáčky i živá hudba.

Startuje se mezi 7. a 9. hodinou 
ráno z hřiště v Mníšku, kde budou 
všichni turisté „vyzbrojeni“ mapkami 
a propozicemi, aby se mohli vydat do 
terénu. 

Den řemesel 
v Kryštofově Údolí
Již tradičně se 8. května sejdou v Domě řemesel výtvarníci 
a hudebníci, aby v malebném prostředí historického 
„miniskanzenu“ předvedli, co dovedou a s lásku předávají  
dalším generacím.
Tereza Michálková

Loupežnickou pěšinou
Vyrazte v sobotu 19. května do přírody – nechte se 
pozvat Klubem českých turistů v Mníšku u Liberce na akci 
Loupežnická pěšina pěšky i na kole.

Jaroslava Mannová, Český rozhlas Liberec

8. KVĚTNA

19. KVĚTNA
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ŽÁCI SI osvojili nejen základní pravidla 
a  strategie šachu, ale rozvíjí logické 
a matematické myšlení i představivost 
a paměťové schopnosti.

V polovině února proběhlo v Pav-
lovicích krajské kolo přeborů školních 
šachových družstev. Z Broumovské se 
kvalifikovala z okresního kola tři druž-
stva.

V krajském kole nakonec obsadilo 
družstvo Broumovská – starší žáci 7. 
místo, družstvo Broumovská – mladší 

žáci B 9. místo.  Největšího úspěchu 
dosáhlo družstvo Broumovská – mladší 
žáci A (Michal Fotr, Adam Pustka, Tomáš 
Halama, Vojtěch Janáček), které doká-
zalo vyhrát celou krajskou soutěž. Jako 
nejlepší družstvo mladších žáků v kraji 
se chlapci kvalifikovali na celorepubli-
kové finále do Zlína.

Děkujeme našim šachistům za 
skvělou reprezentaci školy a přejeme 
mnoho šachových úspěchů v  letním 
klání na republice. 

NA REALIZACI projektu máme tři 
roky a 27 milionů z OPVVV, které jsme 
získali nad rámec běžné státní pod-
pory. Co vůbec v projektu děláme? 
Role města Liberce, resp. jeho odboru 
školství a  sociálních věcí, je přede-
vším v zajištění činnosti koordinátora 
společného vzdělávání a  metodiky 
asistentů pedagoga a školních asis-
tentů, kteří jsou díky projektu k dispo-
zici přímo v  jednotlivých základních 
školách. Ty jsou přitom do projektu 
začleněny všechny, určitý prostor ale 
také dostávají základní školy speciální, 
které zřizuje Liberecký kraj; dohroma-
dy tedy 25 škol.

Educa v projektu navazuje na pilot-
ní projekt kariérových poradců, který 
jsme v ZŠ Kaplického a ZŠ Česká ově-
řovali ve školním roce 2016/2017. Zís-
kané know-how a poznatky tak nyní 
aplikuje ve všech ZŠ a zaměřuje se na 
motivační aktivity ve výběru vhod-
ného povolání s možností pozdějšího 
uplatnění žáků, a to již od 5. třídy ZŠ. 
V současné době je do kariérového 
poradenství zapojeno 121 žáků, akti-
vity přitom stojí zejména na vyhledá-
vání informací o jejich budoucí profes-
ní dráze, na představení rozmanitého 
pracovního prostředí (exkurze po fir-
mách v Libereckém kraji a workshopy) 
a také na sebepoznávání žáků.

Člověk v tísni se věnuje především 
doučování, své poměrně tradiční 
doméně, momentálně takto pečuje 
o 12 žáků z různých škol. Souběžně 

organizace navázala spolupráci se 
čtyřmi dobrovolníky, kteří docháze-
jí doučovat přímo do rodin. Bude-li 
dobrovolníků více, rozšíří se také míra 
doučování.

DDM Větrník, příspěvková organi-
zace města, realizuje kluby a kroužky 
na jednotlivých školách na podporu 
rozvoje gramotnosti v oblasti aktiv-
ního občanství a sociálního rozvoje. 
V  tuto chvíli jde o  tři typy krouž-
ků – společenský, tvořivé dramatiky 
a školní parlament (dohromady 14x), 
které na osmi školách navštěvuje 
až 160 dětí. Školáci se v  kroužcích 
učí spolupracovat, naslouchat sobě 
samým, tolerovat rozhodnutí většiny, 
uvědomovat si pozitiva výsledků spo-
lečného snažení, vzájemnosti a nápo-
moci, učit se důležitosti dodržovat 
pravidla různého charakteru apod.

KS Kontakt, rovněž příspěvková 
organizace města, zajišťuje infor-
mační workshopy pro rodiče žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí o důle-
žitosti vzdělání. Až dosud jich terénní 
pracovník Kontaktu uskutečnil šest. 
Tematicky se workshopy zabývají 
předcházením záškoláctví, patologic-
kému hráčství, věnují se významu vol-
nočasových aktivit apod. Potenciální 
klienti jsou přitom oslovováni v rámci 
monitoringu jednotlivých městských 
lokalit přímo terénním pracovníkem, 
který je sám vyhledává a aktivity jim 
nabízí. 

LETOŠNÍ ROČNÍK je mezinárod-
ní a  účastní se ho žáci a  studenti 
z Liberce, Budyšínu (Bautzen, Němec-
ko) a Slezské Boleslavi (Bolesławiec, 
Polsko), kteří absolvují celkem tři 
workshopy  – vždy v  jednom ze tří 
měst. Minulý měsíc proběhl v Budy-
šínu první a již ve dnech 20.–22. 4. se 
bude konat další přímo v Liberci.

První den budou představeny a dis-
kutovány cíle projektu v Liberci, předne-
sena stručná historie Liberce a liberec-
kých památníků. Následně vyrazí účast-
níci společně s organizátory do města 
podívat se na konkrétní památníky. Po 
návratu začnou o vybraných památní-
cích zpracovávat krátké referáty.

Druhý den se vytvoří tři skupi-
ny  a  každá si vybere jeden z  libe-
reckých památníků. Zjistí o něm co 

nejvíce informací a připraví otázky pro 
interview. Následně vyrazí do města, 
kde budou o  vybraném památní-
ku natáčet videoreportáž a zpovídat 
kolemjdoucí, jestli např. vědí,  jakou 
událost připomíná památník u radni-
ce, co si myslí o jeho podobě a přínosu 
pro připomínání historie a podobně.

Celý třetí den budou studen-
ti  nahrané materiály editovat 
a výslednou videoreportáž předsta-
ví ostatním týmům. Reportáž bude 
následně  umístěna na Youtube na 
kanál projektu MemoryWalk.

Žáci a studenti, kteří se tohoto projek-
tu zúčastní, si tak prohloubí své znalosti 
a dovednosti týkající se obecné a místní 
historie, angličtiny a  multimediální 
výchovy (práce s výpočetní technikou, 
vedení interview…). 

Šachisté z Broumovské
Šachový kroužek, který pod vedením nadšence, učitele 
Roberta Janča, vznikl asi před dvěma lety, se už po tak 
krátké době pyšní skvělými výsledky.
ZŠ Broumovská

Projekt Férové školy 
míří do své třetiny

Projekt na podporu společného vzdělávání 
v základních školách Férové školy v Liberci je ve 
své první třetině. Za prvních devět měsíců přitom 
všech pět partnerů projektu – město Liberec, 
Educa Quality, Člověk v tísni, DDM Větrník a KS 

Kontakt – zahájilo řadu aktivit, které pomáhají našim školám 
se vzděláváním dětí s různou mírou kompetencí a z různě 
znevýhodněného prostředí, pracují ale i s jejich rodiči.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA

JARNÍ VYDÁNÍ

MAGAZÍN ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MemoryWalk 2018
V letošním školním roce se škola ZŠ a ZUŠ Jabloňová účastní 
vzdělávacího projektu MemoryWalk, který se letos poprvé 
koná i v České republice. Projekt byl vytvořen nizozemským 
muzeem Anny Frankové a zaměřuje se na zkoumání 
památníků a památných míst v určitém městě – na jejich 
historii, účel a význam pro současnost.
Martin Adamec
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„MICHALE, KDYŽ máš na 
opasku ještě dvě volné dírky 
za přezkou, tak si nehraj na 
to, že jsi už dospělý!“

Michal si myslí, že už je 
moc velký na to, aby si hrál 
s dětmi. Jeho „plyšáci“, nej-
větší mazlíčci, ho ale v před-
stavení přesvědčí o tom, že 
z malého kluka ještě nevyros-
tl a hrát si s nimi může klidně 
dál.

Michal v Mazlíčcích před-
stavuje svoje miláčky ze zví-
řecí říše. Děti prostřednictvím tohoto 
představení cestují v prostoru i čase, 
během představení se s  Michalem 
přenesou na klidné a prosluněné místo 
v pralese v Africe, kde potkají předsta-
vitele těch nejvyšších, nejodvážnějších 
i nejroztomilejších exotických zvířecích 
přátel, ale pak už rychle zase zpátky 
v čase do Michalova dětství a jeho dět-
ského pokojíčku, kde na něj čekají další 

jeho oblíbení plyšáci… a spousta vzpo-
mínek, do kterých se vrátí spolu s dětmi 
v sále… Nemůže chybět zábava, sou-
těže, ale ani překvapení…? Víte, koho 
má Michal opravdu moc rád, je jeho 
miláček a vy ho dobře znáte? Napovíme 
vám,  že má žlutou barvu, těšíte se…?

V  představení uvidí děti skutečné 
hračky, své oblíbené plyšáky, do kte-
rých se zamilují nejen ony, ale také jejich 
rodiče. 

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

„…nebo na tě vezmu bič. Odtáhnu tě za pačesy za ty hory, za ty lesy. Až se vrátím nazpátek, svléknu 
zimní kabátek.“ Touto básničkou a vlastnoručně vyrobenou Morenou z přírodních materiálů se společně 
rozloučily děti z Mateřské školy, Pastelka před Velikonocemi s paní Zimou. 
 Jana Pospíšilová, ředitelka mateřské školy

Zimo, zimo táhni pryč

ŠKOLNÍ KOLO s  tematickým zamě-
řením „To byla první republika aneb 
Československo v  letech 1918–1938“, 
suverénně vyhrál Vilém Mazánek, žák 
sedmé třídy.

Je obdivuhodné, jak snadno porazil 
žáky osmé a deváté třídy, na druhou 
stranu jsme očekávali jeho úspěch, 
neboť se olympiády zúčastnil už 
v minulém roce. Vloni, jako šesťák, se 

umístil na druhém místě.
A co říkal na letošní zadání olympiá- 

dy? Prý ho potěšila tato témata: prvo-
republikové podniky a firmy, významní 
českoslovenští vědci a divadlo. Státní 
znak, smlouvy, Mnichovská dohoda 
a další dějinné události jsou podle Vildy 
samozřejmostí. V okresním kole Vilda 
obsadil krásné místo v  první třetině 
výherní listiny. Gratulujeme. 

Vilém ovládl historickou olympiádu
V letošním 47. ročníku Dějepisné olympiády, se opět projevil 
zájem o historii u žáků z nižších ročníků.
Hana Staňová

ZAMĚŘÍME TAK všechny své síly pře-
devším na setkávání dětí s tvůrci dět-
ských knih, na tematické výtvarné dílny, 
které se vážou na příběhy dětských 
knih, a činnost nakladatelů odsuneme 
do pozadí. Poslední roky jsme ztráceli 
příliš mnoho času jednáním s naklada-
teli, které se ukázalo jako neefektivní.

Doufáme, že potřebu dětí zakoupit si 
při návštěvě festivalu knihu plně uspo-
kojí ta nakladatelství, která mají sama 
zájem, a knihkupci, kteří jim nabídnou 
širokou škálu vydaných dětských knih. 
Festival bude pořádán za spolupráce 
ZOO Liberec, v  prostorách Lidových 
sadů, v  Krajské vědecké knihovně 
a  Oblastní galerii Liberec, a  to od 6. 
do 8. 6. 2018, tedy od středy do pátku, 
abychom mohli více vyhovět zájmu škol 
Libereckého kraje.

Dětem nabídneme nejen výstavy ilu-
strátorů knih oceněných Zlatou stuhou, 
ale i besedy se třemi desítkami autorů, 
tradiční Listování – divadlo s knihou 
v  ruce, velkou čítárnu nakladatelství 
Albatros, výtvarné dílny, které budou 
i v galerii.

Dílny připravíme tak, aby je mohly 

navštívit děti i mimo objednávku škol. 
Doufáme, že se letos podaří vydat 
festivalovou knížku, kterou si děti v díl-
nách budou moci dotvářet a bezplat-
ně odnést domů. Návštěvníci, kteří se 
zúčastní Festivalu dětského čtenářství, 
mohou pak za zvýhodněnou cenu 
navštívit i  libereckou zoo. Festivalové 
vstupné pro děti zůstává stejné jako 
každý rok: 10 Kč.

V prostorách Lidových sadů bude 
dostatečně zabezpečeno občerstve-
ní a  pro školy ze vzdálenějších míst 
Libereckého kraje bude možné objed-
nat i skupinové obědy. Těšíme se na 
červnové setkání s vámi. 

Od veletrhu knihy k festivalu čtenářství
Až dosud pořádalo Sdružení pro veletrhy dětské knihy 
v Liberci každý rok, až na dvě výjimky, Veletrh dětské knihy. 
Valná hromada sdružení rozhodla, že od roku 2018 budeme 
pořádat Festival dětského čtenářství.
Dagmar Helšusová, předsedkyně Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci

Kouzelná školka – Michalovi mazlíčci
V neděli 22. dubna od 10.30 hodin se v Lidových sadech 
v Liberci koná: Kouzelná školka – Michalovi mazlíčci. 
Představení plné zábavy a aktivního zapojení diváků do hry 
s Michalem, kterého děti znají jako kamaráda z televize.  V povědomí veřejnosti je Větr-

ník i  jako pořadatel jarní turistické 
akce pro celou rodinu pod názvem 
„Velká a malá ťapka v pohádko-
vém lese“. Letos se sejdeme na 
startu této oblíbené akce poslední 
květnovou sobotu 26. 5. Opět budou 
připraveny dvě trasy se zastaveními 
u pohádkových bytostí, u kterých si 
splníte jednoduché úkoly. Startuje 
se od 9 hodin do 11.30. Účastnický 
poplatek je 30 Kč za osobu. Více 
informací najdete na našich webo-
vých stránkách a Facebooku.

 NAŠE PAPÍROVÉ MODELÁŘE 
čekal v předposledním týdnu měsíce 
března výjezd na velkou papíráckou 
soutěž do 340 km vzdálené Ostravy. 
Po Brnu je to druhá největší soutěž 
v  České republice, na které bylo 
vystaveno něco kolem 900 modelů, 
z nichž bylo 430 modelů soutěžních. 
My jsme přivezli 17 modelů a zpět 
jsme si dovezli celkem 6 medailových 
ocenění. Nejcennější byl titul mistra 

ČR v pásové technice mezi staršími 
žáky zásluhou Filipa Svatoše, kterého 
druhým místem ve stejné kategorii 
doplnil Tibor Havlíček.

 V minulém čísle Zpravodaje jsme 
představili činnost našich mažoretek 
a  twirlerek a  dnes bychom chtěli 
věnovat pár řádků našim florbalo-
vým kroužkům. DDM Větrník kaž-
doročně pořádá Florbalovou ligu vol-
ného času, která je určena dětským 
florbalovým týmům, neregistrova-
ným v České florbalové unii – tedy 
dětem, které hrají florbal jen tak pro 
radost. Účastní se jí tři dětské věkové 
kategorie – elévové, mladší a starší 
žáci. V kategorii mladších a starších 
žáků se soutěží účastní po 5 týmech, 
v kategorii elévů 7 týmů, celkem asi 
210 dětí ve věku 10–16 let. Letos si 
mladší žáci rozdělili medaile a poháry 
na závěrečném turnaji v Home Credit 
Areně už 18. března, starší 25. března. 
Elévy čekají ještě dva turnaje – liga 
pro ně končí až v květnu. 

Zprávy z DDM Větrník
Tomáš Herder

22. DUBNA
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Dokončení ze strany 1.
Město jako správce komunikace 

proto nedalo k  této akci souhlas 
v původním termínu.

V letošním roce došlo k aktualizaci 
připraveného plánu také z důvodu 
posunu dokončení opravy mostu na 
průtahu městem (I/35) Ředitelstvím 
silnic a dálnic, kdy se práce nestihly 
dokončit v roce 2017, což mělo vliv 
i na termín realizace akce města na 
ulici Dr. M. Horákové, a  dojde tím 
k  posunu. Uzavírka se na průtah 
vrátí 23.  dubna a  potrvá do 
13. května. V tomto období bude 
uzavřen sjezd do Košické ulice.

Mezi hlavní akce v režii města, které 
budou mít vliv na dopravu, jsou práce 
na komunikacích Jungmannova (kru-
hový objezd), Vítězná, Dr. M. Horáko-
vé, Volgogradská, Švermova, Horská, 
Žižkovo nám., U Křížového kostela.

Úplná uzavírka čeká Vítěznou 
ulici od Husovy po Budyšínskou 
a Gen. Píky v období 23. dubna až 
2. září (vodovod, kanalizace, plyno-
vod). Úsek od Husovy po Masarykovu 
dostane nový asfaltový povrch.

Ze stejných důvodů čeká od polo-
viny července do listopadu 2018 
uzavírka třídu Dr. M. Horákové 
v úseku ul. U Potůčku až po Mos-
teckou ulici. Tomu bude předchá-
zet od poloviny května do poloviny 

července uzavírka úseku od Čechovy 
ulice až po křižovatku s ul. U Potůč-
ku. S opravami ulice se začne až po 
plném zprovoznění průtahu I/35.

Nový vodovod a kanalizaci budou 
firmy instalovat ve Volgogradské 
ulici, která tak bude uzavřena 
v úseku Čerchovská – Kubelíkova 
od konce dubna až do letošního 
října. Ve stejném termínu bude uza-
vřena Husitská ulice.

Kromě již zmíněných dokončujících 
prací na mostě na průtahu městem 
bude během července až srpna pra-
covat Ředitelství silnic a  dálnic na 
opravách Lukášovské ulice, která 
bude zcela uzavřena. K tomu však 
dojde až po otevření nové silnice I/14 
do Jablonce nad Nisou.

Stavební silniční akce nahlásila 
také Krajská správa silnic Libereckého 
kraje. Mezi ty nejvíce omezující patří 
částečné uzavření ulice České mlá-
deže (OC Nisa a průmyslová zóna). 
Od června do září  2018 tam bude 
probíhat rekonstrukce silnice, která 
bude po dobu prací pouze jedno-
směrná, a to ve směru z průmyslové 
zóny směrem k silnici I/35. Objízdné 
trasy ve směru do průmyslové zóny 
tak budou vedeny po okolních komu-
nikacích, zejména ulicemi Puškinova, 
Minkovická, Heyrovského a Kubelíko-
va, Uralská, Švermova.  ￼

„JE TO expozice luxusních aut. 
Vystavený je zde De Dion Bouton 
z roku 1906 nebo Rolls Royce Silver 
Dawn z  roku 1950, kterým kdysi 
jezdil syrský princ,“ pyšně vyjme-
novává ředitel Technického muzea 
Jiří Němeček. „Myslím, že tady 
hodně dlouho zůstane, protože to je 
unikát. Není mi známo, že by někdo 
u  nás měl vystavenou takovou 
sbírku,“ dodává ředitel Němeček.

Automobily jsou ze sbírky man-
želů Slavomíra a Hany Hadrabových 
z Liberce, kteří je muzeu zapůjčili. Ve 
sbírce má Slavomír Hadraba nejen 
auto syrského prince, ale také typy 
aut, s nimiž jezdili jiní slavní lidé. 
Například Rolls Royce Silver Cloud 
l z  roku 1959 měla herečka Sophia 
Lorenová, americký Caddillac De 
Ville z  téhož roku využíval Elvis 

Presley a  Daimler 
DS 420 britská 
panovnice Alžbě-
ta  II. V pavilonu D 
uvidíte převážně 
anglická auta. „Ty 
mám nejraději , 
protože anglická 
klasika je prostě 
úžasná. Pak máme 
asi čtyři „ameriky“. 
Česko mám zastoupené pragovkou 
– Praga Piccollo z roku 1929,“ upřes-
ňuje Slavomír Hadraba. Expozice 
luxusních a  legendárních automo-
bilů bude v pavilonu minimálně pět 
let. „Průběžně ji ale budeme obmě-
ňovat,“ říká Jiří Němeček. Součástí 
výstavy je i  automobilová dílna 
z první poloviny minulého století.

Město Liberec společně s Tech-

nickým muzeem Liberec usilují 
o realizaci projektu Liberecký veřej-
ný technopark. Ten by měl vznik-
nout rekonstrukcí areálu LVT, který 
je v majetku města. Projekt stojí na 
myšlence rozšířit stávající Technic-
ké muzeum a propojit ho s klubem 
historických tramvají Boveraclub 
a  velkým dílenským komplexem 
s akademií zaměřenou na mládež. 

Využití by našel i  venkovní 
prostor mezi pavilony, který by 
sloužil k  zábavě a  volnočaso-
vým aktivitám.

Technické muzeum se postup-
ně rozrůstá, od města má prona-
jaté další tři pavilony. „Ještě letos 
představíme expozici pro fanouš-
ky železnice a  pak se budeme 
moci věnovat úpravám výstav 
v úplně prvním pavilonu, který 

jsme veřejnosti otevřeli před čtyřmi 
lety,“ dodal ředitel Němeček. V tomto 
pavilonu jsou historická auta, moto-
cykly, jízdní kola, tramvaje i lokomoti-
vy. „S celým areálem bývalého výsta-
viště mám velké plány a chci využít 
jeho potenciál tak, aby se kompletní 
prostor stal nejčastější zastávkou 
rodin,“ doplňuje ředitele Němečka 
primátor Tibor Batthyány. 

>> Nové vodovody, kanalizace…

Technické muzeum vystavuje luxusní historické vozy
Dalším pavilonem libereckého výstaviště na Masarykově ulici (LVT), který byl upraven pro výstavní účely, je pavilon D 
(bývalý pavilon E). Od dubna v něm najdete výstavu Království automobilů. V nové expozici je k vidění patnáct exkluzivních 
historických vozů vyrobených v letech 1906 až 1987.
Redakce s využitím ČTK
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DOPRAVCI ZAJIŠŤUJÍCÍ mezi-
městskou dopravu v krajích i měst-
ské dopravní podniky potýkající 
se s  nedostatkem kvalifikovaných 
zaměstnanců, zejména řidičů, bojují 
s  objednateli dopravních výkonů 
doslova o každou korunu. Situace 
je do budoucna téměř neudržitelná. 
Především představitelé měst a krajů 
by si měli uvědomovat, že náklady na 
veřejnou dopravu porostou.

Na veřejnou dopravu by mělo 
být pohlíženo jako na službu oby-
vatelům měst a  obcí hrazenou 
z daňových odvodů právě těchto 
občanů. Další zkvalitňování veřejné 
dopravy, a to především její kapa-

cita a atraktivnost pro obyvatele, 
by měla být jednou z prvořadých 
cílů vedení radnic a krajských úřadů 
a politiků samotných. Vždyť právě 
tento segment dopravy a jeho linky, 
dopravní pruhy a cesty jsou tím, co 
tvoří a spojuje města a jejich život. 
Něco, co občany propojuje, dává 
jim svobodu a zajišťuje jim dopra-
vu za prací, do školy, k  lékaři či za 
zábavou.

A jako ten nejlepší příklad může 
posloužit i tradiční tramvajové spo-
jení mezi městy Libercem a Jablon-
cem. Dopravní spojení s tradicí něko-
lika desetiletí, spojení přepravující 
několik milionů cestujících ročně. 

Dovolím si říci nejdůležitější spojení 
mezi našimi městy.

Připravovaná rekonstrukce 
a následné prodloužení se stavbou 
jabloneckého přestupního terminá-
lu této už technicky i bezpečnostně 
zastaralé tratě je plánována mezi lety 
2018 a 2023.

Rekonstrukce trati přinese nejen 
zlepšení komfortu cestování a zajistí 
jeho větší bezpečnost, ale také zkrátí 
přepravní čas. Financování celého 
projektu bude uskutečněno s vět-
šinovou  podporou prostředků od 
Evropské unie formou dotací.

Přes veškerá výše uvedená pozi-
tiva zaznívají od některých předsta-

vitelů měst spíše skeptické reakce 
a doslova boření či zpochybňování 
prvořadosti tohoto již několik let 
připravovaného projektu, který 
patří mezi největší investiční akce 
regionu.

Liberecko-jablonecký dopravní 
podnik je tahounem při přípravě celé 
této akce a jeho odborníci již mnoho-
krát dokázali, že svou práci odvádí 
na výtečnou. Dopravní podnik je na 
špičce, co se týká získávání dotací 
z různých dotačních titulů, projek-
tuje, opravuje, investuje a dále se 
podílí na zlepšování nejen městské 
hromadné dopravy, ale i na celkové 
tváři obou měst. 

Navázal bych ideově na dva letoš-
ní články z Libereckého zpravodaje. 
Nechci polemizovat s  pisateli, kdo 
„krizi v DPMLJ“ způsobil (možná ten, 
kdo podepsal před devíti lety tolik 
diskutovanou smlouvu o subdodávce 
přepravních výkonů, ale zároveň je 
to možná i ten, kdo osm let mediálně 
napadá smluvního partnera, který 
plní smluvní přepravní závazky).

Dopravní podnik není jen o subdo-
davatelské smlouvě. DP má také tram-
vajovou trakci, která po létech provozu 
vyžaduje opravy i modernizace tratí, 
má moderní technologie. DP udr-
žuje rozsáhlý vozový park i budovy. 
Tento majetek stojí nemalé finanční 
prostředky a řádný hospodář / správ-
ce se jen těžko vyrovnává s faktem 
dlouhodobého podfinancování, kdy 
má opravovat vozy, budovy i tratě, ale 
spíše řeší ty nejzávažnější stavy.

Co zaznělo na březnovém semináři 
dopravního podniku?

80. léta se vyznačovala zhoršu-
jícím se technickým stavem tratě, 
nedostatečnou přepravní nabídkou, 
absencí zabezpečovacího zařízení 
jednokolejné tratě.

V  letech 1990–2005 proběhla 
rekonstrukce městské trati Lidové 
Sady – Horní Hanychov, rekonstruk-
ce vozovny tramvají v Mrštíkově ul., 
modernizace tramvajových vozů.

K datu 30. 12. 1998 byl zahájen 

provoz na normálním rozchodu 1 435 
mm na městské trati. Tato zásadní 
rekonstrukce městu Liberec přines-
la nejen znovuzrození tramvajové 
dopravy, ale i obnovu inženýrských 
sítí, chodníků a komunikací, zkrátka 
rozvoj městského prostoru.

V letech 2000–2001 se stavebně 
připravil úsek TT U Lomu – Nová Ruda 
na dvoukolejnou trať. Další obnova 
meziměstské TT začala až v  roce 
2008 rekonstrukcí tram. smyčky 
v terminálu MHD na Fügnerově ulici. 
Byla náročná především organizačně, 
aby byl zachován provoz MHD a sta-
vební práce v dolním centru mohly 
nerušeně probíhat. Následovala další 
modernizace v úseku Fügnerova – 
Mlýnská – Klicperova. Tato stavba se 

musela poprat s překládkami množ-
ství inženýrských sítí, řešila opravu 
koryta Harcovského potoka a úpravy 
komunikace. Stavební náklady na 
tramvajovou trať dosáhly 41 % cel-
kových stavebních nákladů. Přičemž 
u  terminálu to bylo 51  %. Ostatní 
náklady připadly právě na překládky 
sítí, úpravy chodníků a komunikací, 
veřejného osvětlení apod. Tíhu finan-
cování nesl sám dopravní podnik. 
V roce 2011 pokračovala moderni-
zace úseku Mlýnská – U Lomu.

Další zdvojkolejnění v letech 2014 
a 2015 bylo Nová Ruda – Vratislavice 
n. N. výhybna, úprava uličního profilu 
přes centrum Vratislavic a rekonstruk-
ce tram. smyčky ve Vratislavicích n. N. 
Pak výhybna Brandl v Jablonci n. N. 

Doposud investoval dopravní podnik 
do TT kolem 798 mil. Kč, z toho 387 
mil. Kč z dotací. Překlenovací úvěry 
a další finanční zajištění nesl na svých 
bedrech opět DP sám.

Pro modernizaci TT zbývajících 
úseků Liberec–Jablonec n. N. se před-
pokládá spolufinancování z Operač-
ního programu Doprava 2014–2020. 
Především se jedná o uvedení tram-
vajové tratě do normového stavu, 
bezpečné vedení TT na samostatném 
tělese, zabezpečovací zařízení bez 
vlivu lidského činitele, na závěr pak 
změna rozchodu kolejí na 1 435 mm 
na celé meziměstské trati.

Celkové předpokládané výdaje 
projektů jsou miliarda a 41 milionů 
korun bez DPH, z  toho podpora 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj činí 785 mil. Kč bez DPH a vlast-
ní zdroje žadatele jsou ve výši 256 mil. 
Kč bez DPH. Prodloužení tramvajové 
tratě do centra Jablonce se odhaduje 
na 380 mil. Kč bez DPH, kde budou 
zajištěny přímé přestupní vazby na 
linky MHD a regionální dopravu.

Z  pohledu investiční přípravy 
i odborného vedení realizace nikdo 
nemůže zapochybovat, že by se DP 
„zmítal v krizi“. Proto všem, kteří přilo-
žili ruku k dílu, svůj um i rozum, patří 
veliký dík. Tramvajovou trať budujeme 
pro nás i naše děti a jejich děti. Je to 
dobrá investice do budoucnosti! 

Veřejná doprava jako městotvorný prvek
Situace ve veřejné dopravě je v posledních několika měsících a letech velmi turbulentní. Zatímco se na straně jedné 
zvyšuje tlak na kvalitu a dostupnost této dopravy, a to především na poli moderních ekologických dopravních prostředků 
a informačních technologií, na druhé straně je tento segment stále silně podfinancován.
Pavel Šulc

Dobrá investice do budoucnosti
Na konci března uspořádal dopravní podnik seminář pro zastupitele na téma „Vývoj dopravního spojení, současnost i jeho 
budoucnost“. Škoda jen, že za Jablonec nad Nisou přišlo více zastupitelů než za Liberec – ti největší kritici nepřišli vůbec…
Martin Čulík

Červenec 2009 – úprava Harcovského potoka Na Bídě  Foto: Martin Čulík

DOPRAVA
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Úpravy na nám. Míru
 úpravy chodníků

 úpravy přechodů

 úpravy zastávky MHD

 úpravy parkovací plochy v Radčické

Dobiášova
 úpravy chodníků

 úpravy přechodů

 úpravy zastávky MHD

 nové veřejné osvětlení

Polní a Baltská
 nové chodníky (nyní bez chodníku)

 nové veřejné osvětlení

Přechod u kavárny Pošta

 úpravy chodníků

 úpravy přechodu

 úpravy zastávky MHD

U Močálu–Na Žižkově
 nový přechod 

 přemístění zastávek MHD

 nové cesty k zastávkám

 nové chodníky

CELKEM OSM DOPRAVNÍCH projek-
tů si dle rozpočtů vyžádá celkem cca 
32 milionů korun, z čehož by dotace 
mohly činit až cca 19 milionů Kč.

Stavebními úpravami by mělo projít 
náměstí Míru v Ruprechticích, lokalita 
ulic Písecká – Krumlovská – Pracha-
tická v Dolním Hanychově, přechod 
a rozšíření chodníku u kavárny Pošta, 
nové chodníky v Baltské a Polní ulici, 
dále v ulici U Močálu a Na Žižkově 
a křižovatka Česká–Jeřmanická. Nové 

přechody a úpravy chodníků by měly 
být i na Dobiášově ulici.

„Nové dopravní projekty sledují 
hlavně zvýšení bezpečnosti dopravy 
všech účastníků v  daných lokalitách 
modernizací stávající infrastruktury 
a  jejím vhodným doplněním o  nové 
prvky. Také tyto projekty cílí na zvýšení 
atraktivity veřejné dopravy před dopra-
vou individuální, což se pozitivně proje-
ví v dopadu negativních vlivů dopravy 
na životní prostředí. Rovněž dojde k eli-

minaci dopravních rizik vyplývajících 
ze stávajícího stavu zejména ve snížení 
nehodovosti,” uvádí náměstek primá-
tora pro technickou správu majetku 
Tomáš Kysela.

Z auditů jednotlivých lokalit vyplývá, 
že se v současné době zpravidla jedná 
o místa neodpovídající svým provede-
ním současné legislativě ani dopravně 
bezpečnostním standardům.

Jednotlivé lokality byly vybrány na 
základě vysoké intenzity dopravy se 

zvýšeným rizikem. Chodníky jsou nově 
řešeny jako bezbariérové trasy, které 
budou často navazovat na bezbariéro-
vé vstupy do budov. Dalším řešeným 
problémem je zlepšení prostorů křižo-
vatek na trase pro pěší a stavba nových 
přechodů a  míst pro přecházení tak, 
aby vyhověly zásadám pro bezpeč-
nost a bezbariérové užívání staveb dle 
vyhlášky 398/2009. V některých místech 
tak například vzniknou nové chodníky 
a veřejné osvětlení, které zcela chybí. 

Startuje druhá etapa Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci
V letošním roce byla spuštěna druhá etapa úspěšného městského projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci. Do konce 
dubna poputují na Ministerstvo pro místní rozvoj žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na 
několik dopravních staveb, které během roku 2019 vylepší křižovatky či zvýší bezpečnost chodců ve městě. 
Redakce

 úprava geometrie ramen křižovatky
 úprava a přemístění zastávek MHD

 nový dělený přechod
 nové schodiště, úpravy chodníků

 opravy chodníků, úpravy vjezdů
 zpomalovací prahy

 nové veřejné osvětlení

KŘIŽOVATKA ČESKÁ–JEŘMANICKÁ–DLOUHÁ

PÍSECKÁ, KRUMLOVSKÁ A PRACHATICKÁ
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ÚLOHOU RADY architektů je pře-
devším posoudit předložené návrhy 
z pohledu kontextu města, architek-
tonických kvalit a veřejného zájmu. 
Je poradním orgánem primátora 
a odboru hlavního architekta. Přináší 
nezávislý expertní pohled na záměry 
a projekty, které ovlivňují a spoluvy-
tvářejí obraz města.

Rada může také sama vyvinout 
iniciativu a vytipovat problematická 
místa či iniciovat vznik architektonic-
ké soutěže. Na podobném principu 
fungují obdobné rady v Rakousku, 
Švýcarsku či Německu. Zde také půso-
bili zahraniční členové Rady – kon-
krétně v Salzburku a Hamburku. Rada 
má ale před sebou i další poměrně 
náročný úkol. Za přibližně 6 měsíců 
si musí získat podporu nejen sou-
časných, ale i budoucích zastupitelů, 
a také přízeň obyvatel Liberce.

I  proto by ráda podrobně před-
stavila zahraniční členy Rady, jejich 
názory a přístup k plánování města 

na veřejné přednášce. Její součástí 
bude také krátké představení ostat-
ních členů Rady a následná diskuze.

Kdo jsou tedy architekti, kteří 
pomáhají rozhodovat o velkých pro-
jektech v Liberci?

Peter Gero, Hamburk
Architekt a urbanista, původem ze 

Slovenska. Působil 12 let jako ředitel 
plánování a  výstavby centrálních 
čtvrtí Hamburku. Odborný garant 
projektu „Trenčín si TY“ (tvorba územ-

ního plánu centrální zóny města). Ve 
své přednášce bude hovořit o výstav-
bě HafenCity v Hamburku, základních 
principech v plánování měst, proble-
matice měst postižených odchodem 
části obyvatel či plošnou devastací 
území podobně jako Liberec.

Christoph Braumann, Salzburg
Architekt zabývající se územním 

plánováním a  jeho historií a  autor 
mnoha publikací a článků. Od roku 
1991 do roku 2015 vedl oddělení 
„Regionální plánování a Geografický 
informační systém“ v Salzburku. Právě 
principy plánování v Salzburku budou 
hlavním tématem jeho přednášky.

Dalšími přednášejícími budou: 
Josef Smutný, Martin Kloda, Jakub 
Cígler, Jana Medlíková a Petr Kincl. 
Přednášky doplní také krátká dis-
kuze.

Na přednášku vás srdečně zvou pri-
mátor města Liberec Tibor Batthyány 
a rektor Techincké univerzity v Liberci 
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 

Primátor Liberce Tibor Batthyány a rektor TUL Miroslav Brzezina zvou na přednášku členů 
Rady architektů Foto: Jan Král

VEŘEJNÝ PROSTOR

23. 4. ’18 
18.00

přednášku 
a veřejné představení 
členů Rady architektů města Liberec

TIBOR BATTHYÁNY, PRIMÁTOR LIBERCE 
A DOC. RNDR. MIROSLAV BRZEZINA, CSC., 
REKTOR TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI,

SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA 

Technická 
univerzita Liberec, 
budova G, 
sál G312

Univerzitní 
náměstí 1410/1 
Liberec I

 
CHRISTOPH BRAUMANN   |  SALZBURSKÝ MODEL PLÁNOVÁNÍ MĚST 

PETER GERO    |  DEVASTOVANÉ MĚSTO

Josef Smutný, Martin Kloda, Jakub Cigler, Jana Medlíková, Petr Kincl
     |  RADA ARCHITEKTŮ MĚSTA LIBEREC

Součástí přednášky 
bude představení 
všech členů Rady 

architektů města Liberec
a následná diskuze. 

Architekti pro Liberec se představí na půdě TUL
Christoph Braumann a Peter Gero jsou dva zahraniční členové obnovené Rady architektů města Liberec. Co je jejich 
úkolem ve městě a jak k němu přistupují? Přijďte na veřejnou přednášku Rady architektů, která se bude konat v pondělí 
23. dubna 2018 od 18 hodin na půdě technické univerzity.
Redakce

„JAK JSEM informoval v předešlých 
vydáních Zpravodaje, ke snižování 
ceny centrálního tepla vedla nároč-
ná cesta, kterou provázela mnohdy 
tvrdá vyjednávání, ale vyplatilo se, 
a  v  nejbližší době bude v  Liberci 
centrální teplo cenově konkurence-
schopné v porovnání k cenám tepla 
z  lokálních kotelen,” říká náměstek 
primátora Jan Korytář, který za město 
vedl tým pro jednání s MVV a Teplár-
nou Liberec.

Modernizace parovodů začne 
již letos po skončení zimní sezony. 
Z koryta řeky Nisy tak zmizí ohyzdné 
trubky a zastaralé parovody nahra-
dí moderní teplovody, které budou 
taženy pod zemí, a to v rámci rozsáh-
lého projektu Green Net.

S  výstavbou moderní teplárny 
s  komínem vysokým 130 metrů 
se začalo v  roce 1972. Stavba byla 
dokončena v  roce 1977. V  tehdej-
ší době šlo o  správné rozhodnutí. 
Teplárna nahradila několik desítek 
ne zrovna ekologických lokálních 
kotelen, které byly rozmístěny po 

celém Liberci. Kotelny stály většinou 
v průmyslových podnicích, na ně se 
pak napojovala nová sídliště. A právě 
v 70. a 80. letech, kdy začala pod Ješ-
tědem vyrůstat největší sídliště, bylo 
potřeba zajistit kvalitní a spolehlivý 
zdroj tepla.

Po roce 1989, s krachem průmys-
lových podniků, došlo k postupné-
mu snižování odběrů a  zvyšování 
ceny tepla. Začalo nekontrolované 
odpojování odběratelů, což by vedlo, 
pokud by i nadále pokračovalo, k úpl-
nému rozpadu systému centrálního 
zásobování teplem.

„To by ale byla strategická chyba. 
Nikdo nemůže zaručit, že ceny zem-
ního plynu nezačnou opět růst. Ve 
chvíli, kdy máme v Liberci moderní 
spalovnu odpadů Termizo, bohužel 
už také ne městskou, ale přesto ta 
spalovna tady je, tak je potřeba, 
abychom celý systém modernizovali 
a zajistili jsme i do budoucna využití 
levného tepla z Termiza. Samozřejmě 
chceme vyjednat ještě lepší ceny než 
dnes,” uvádí Jan Korytář. 

Cena tepla: 650 Kč za gigajoul
Cena tepla pro Liberečany bude letošní sezonu 650 korun za 
gigajoul. Město ovšem i nadále směřuje k dalšímu snižování, 
a to k ceně 550 Kč/GJ.
Redakce
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„JEDNÁ SE o menší parkovou plochu, 
která tvoří spojku mezi přehradou 
a Blahoslavovou ulicí. Dále o lesopark 
mezi ulicí Pekárkova a Svobody, který se 
taktéž nachází severně od přehrady nad 
mohutným skalním masivem. Současně 
byla upravena zeleň i v ulici Pod Sadem 
Míru, který plynule navazuje na leso-
park nad teplárnou,” uvedla náměstky-
ně primátora Karolína Hrbková.

Na všech zmiňovaných plochách 
byly vykáceny tzv. neperspektivní dře-
viny, které by neměly na místě dlouhou 
životnost, prostory byly prosvětleny 
a celkově vyčištěny.

„V lesoparku Pekárkova bude navíc 
v  další etapě instalováno zábradlí, 
lavičky, koše a  směrovníky. Parčík, 

který se nachází u přehrady ve směru 
do ulice Blahoslavova, bude taktéž 
doplněn o mobiliář. Navíc tady bude 
opravena celá přístupová cesta 
a  bude instalována skluzavka a  tři 
fitness prvky. Při procházce kolem 
přehrady bude tedy možné využít 
nejen stávající fitness prvky u hráze 
a  workoutovou sestavu cca v  půli 
cesty směrem k restauraci Bílý mlýn, 
ale také těchto pár cvičebních prvků 
v  tomto prostoru nad plovárnou,” 
uvedla Karolína Hrbková.

Financování revitalizace těchto 
parků je ze 60 % financováno z Operač-
ního programu Životní prostředí, 40 % 
se na obnově podílí statutární město 
Liberec. 

KDYŽ SE povedlo obnovit oblíbe-
né Lesní koupaliště, proč by se něco 
obdobného nemělo podařit i v souvis-
losti s chátrajícím lesním amfiteátrem, 
který je jen kousek od zmiňovaného 
Lesního koupaliště? Je to jedna z uni-
kátních věcí, které v Liberci máme, a je 
zbytečné ho krátkozrace zničit, když 
potřebná parkovací místa lze udělat jen 
kousek vedle.

Parkovací místa pro zoo se dají 
vybudovat v dostatečném množství 
u přístupové cesty, kde je dnes jen sklad 
dřeva. Část návštěvníků zoo by pak 
měla parkovat i v novém parkovacím 
domě u sjezdu z dálnice, který město 
připravuje a na který může získat dotaci 
až 150 mil. Kč.

V bývalém lesním amfiteátru, který 
leží 5 minut od konečné tramvaje 
v Lidových sadech, by naopak mohla 

vzniknout multifunkční přírodní scéna 
s letním kinem a prostorem pro folkové 
koncerty či amatérské divadlo, dále slu-
neční louka a také interaktivní dětské 
hřiště, které bude propojené s okolním 
lesem. Studii možného řešení celého 
území chci veřejnosti představit ještě 
do prázdnin.

Letní kino v  lesním amfiteátru? 
Proč ne. Letní kino v sousedním Jab-
lonci navštíví během sezony cca 4 000 
diváků. V Liberci by to odhadem bylo 
min. 10 000 lidí + další na jiné akce. 
Letní promítání v PKO zatím moc lidí 
nenavštěvuje, přece jen velké plátno 
je něco jiného než domácí kino. Stejně 
tak některé koncerty libereckých dět-
ských či mládežnických souborů, které 
se odehrávají nyní na náměstí před 
radnicí, by v lesním amfiteátru mohly 
mít jedinečnou atmosféru. 

ROZDÍL JE patrný na první pohled 
a patrné jsou i finanční úspory. Nová 
lavička vyjde na 5–10 tis. korun, její 
renovace od firem cca na 2 000 Kč, 
KPL to ale zvládnou za cca 500 korun, 
a to díky lidem, kteří pro město pracují 
v rámci veřejně prospěšných prací.

„Lavičky stály dlouho na okraji 
zájmu, ale nyní se situace změnila. Není 
potřeba kupovat za velké peníze nové, 

když ty původní ještě mohou několik 
let sloužit. Letos jich pracovníci KPL 
takto obnoví minimálně 500, a to díky 
nové dílenské četě, kterou KPL zřídily. 
Do konce roku se tak dočkají obyvate-
lé většiny libereckých čtvrtí. Zároveň 
zavádíme systém jejich pravidelné 
údržby, aby jejich obnova probíhala 
každoročně,” řekl náměstek primátora 
Jan Korytář. 

„JAKMILE SE udělalo trošku hezky, 
je nové dětské hřiště v parku obsypá-
no dětmi nejenom z okolních domů, 
ale také z blízkých škol a mateřských 
školek, protože v této lokalitě žádné 
hřiště doposud nebylo. Nejbližší je až 
v parku Prokopa Holého, a tak o toto 
hřiště je velký zájem už jen proto, že 
se nachází poblíž centra města,” řekla 
náměstkyně primátora Karolína Hrb-
ková.

Už vloni byl v tomto parku obnoven 
mobiliář, tedy lavičky a koše. Zahrad-

nických velkých úprav se dočkaly keře. 
V neposlední řadě se povedlo odstra-
nit několik zdí, které byly v havarijním 
stavu, park nelogicky přetínaly na 
několika místech, a bránily tak volné-
mu pohybu v prostoru parku.

„Doporučujeme se v tomto parku 
zastavit, a to nejen kvůli dětem, aby 
se zhouply na novém hřišti, dospělí 
se zde totiž mohou pokochat zápla-
vou jarních květin, které zde byly 
nově vysazeny,” dodala Karolína 
Hrbková. 

Revitalizace parků nad 
přehradou a Pod Sadem Míru
Parky a parčíky v okolí harcovské nádrže procházejí 
úpravami.
Redakce

Budoucnost amfiteátru
Město nezískalo dotaci ve výši 30 mil. Kč na vybudování 
parkoviště v prostoru bývalého lesního amfiteátru. Tento 
kontroverzní projekt měl své zastánce i odpůrce. I já vidím 
budoucnost lesního amfiteátru jinak.
Jan Korytář, náměstek primátora

Lavičky procházejí obnovou
Stovky laviček po celém Liberci letos opraví pracovníci 
Komunitních prací Liberec.
Redakce

Dokončení dětského hřiště 
v parku u Budyšínské ulice
Hlavně děti mají nově k dispozici hřiště a fitness prvky 
v parku u Budyšínské ulice, kousek od Tržního náměstí. 
Město začalo hřiště realizovat již loni na podzim, ale terénní 
úpravy byly kvůli počasí dokončeny až v těchto dnech.
Redakce

VEŘEJNÝ PROSTOR

PŘED PO
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Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

www.facebook.com/liberec

MĚSTO LIBEREC společ-
ně s městem Žitava a ve 
spolupráci s  Libereckým 
krajem a  Euroregionem 
Nisa zpracovává „Kon-
cept rozvoje pro meziná-
rodní rozvojovou oblast 
Liberec  – Žitava“. Cílem 
tohoto dokumentu je zjistit, do jaké 
míry a ve kterých oblastech existuje 
propojení mezi českým a německým 
příhraničím a  jaké služby a  příleži-
tosti na druhé straně hranice občané 
v obou státech využívají.

Na tomto základě budou zpra-
covaná doporučení, jak dále tuto 
propojenost obou regionů posi-
lovat a  využívat potenciálů, které 
přeshraniční oblast nabízí. Zakázku 
zpracovává společnost Haskoning- 
DHV Czech Republic společně se 
společnostní core-consult GmbH 
na německé straně.

Rádi bychom vás v této souvislosti 
pozvali k vyplnění dotazníku, který 
je zveřejněn na webových stránkách 
http://evaluacnisetreni.cz/ALiZi. Pro 
vyplnění můžete použít také svůj 

mobilní telefon  – stačí 
naskenovat zde vytištěný 
QR kód. Mimo elektronic-
kou formu si dotazníky 
m ů ž e te  v y z ve d n o u t 
rovněž v tištěné podobě 
v Městském informačním 
centru Liberec (budova 

Nového magistrátu) a  v  Krajské 
vědecké knihovně Liberec. Na 
těchto místech budete moci vyplně-
né dotazníky také rovnou odevzdat 
do sběrných boxů.

Dotazník se bude týkat vašich 
zkušeností a návyků v přeshraničním 
prostoru (bude se tedy dotazovat 
například zda, za čím a jak často dojíž-
díte do Žitavy a jejího okolí, v čem je 
pro vás osobně blízkost německého 
příhraničí přínosem atd.).

Informace, k teré nám tak to 
poskytnete, pro nás budou neoce-
nitelným zdrojem informací o  tom, 
jak dnes česko-německé příhraničí 
na liberecku funguje a kde by mělo 
dojít ke zlepšení. Stejný průzkum 
je realizován i  na německé straně 
hranice. 

Proč jezdíme do Německa 
a proč Němci jezdí k nám?

PRVNÍCH ŠEST replik osadili odborníci 
již vloni v prostorách podatelny. Z cel-
kové částky 775 000 Kč činila dotace 
z Ministerstva kultury v rámci Progra-
mu regenerace památek v městských 
památkových zónách 260 000 Kč. Letos 
město žádalo o dvojnásobnou částku, 
aby se práce urychlily.

„Je škoda, že tento zdroj peněz 
na obnovu památek město v minulých 
letech vůbec nevyužívalo, takže jsme 
začínali od nuly, ale každoročně se 
nám daří získanou dotaci zdvojnásobit. 
Cílem je získat ročně cca 2 mil. Kč jako 
sousední Jablonec,“ říká náměstek 
primátora Jan Korytář.

Liberecká radnice letos slaví již 125 
let od svého dokončení. Tak dlouhá 
doba se samozřejmě podepsala i na 
technickém stavu některých prvků, 
například oken, která nedovírají, jsou 
zkroucená a v zimě jimi nepříjemně 
táhne.

„Jedná se o kulturní památku, proto 
bylo potřeba mít souhlas památkářů 
a také najít odborně zdatnou a spoleh-
livou firmu, která odvede kvalitní práci. 
Myslím, že se to povedlo a výsledek 
stojí za to,“ doplňuje Jana Cimbálová 
z oddělení získávání dotací, která má 
Program regenerace památek v měst-
ské památkové zóně na starosti. 

„ D O H O D L I J S M E 
s  majitelem výkup 
provizorních buněk 
za 3 miliony podle 
znaleckých posudků. 
K tomu získáme za 20 
mil. i  všechny okolní 
pozemky, kde je dnes autobusové 
nádraží. Až postavíme nový terminál, 
na který máme připravených 160 mil. 
z dotací, autobusák se zmenší a bude 
tu i nový park,” říká náměstek primá-
tora Jan Korytář.

Nový terminál, jehož součástí 
bude čtyřpatrový parkovací dům 
a moderní odbavovací hala, vznikne 
podle návrhu architekta Petra Sto-
lína. Vedle odpovídajícího zázemí 

a u t o b u s o v é h o 
nádraží se v  návrhu 
počítá i  s  pasáží, 
komerčními prostory 
pro veřejnost a záze-
mím pro návštěvníky 
Liberce. Na střeše 

objektu je plánovaná vyhlídková 
terasa. Parkovací dům by měl mít 
kapacitu 478 parkovacích míst a tzv. 
„zelenou střechu“. Předpokládané 
výdaje projektu činí 165 milionů 
korun bez DPH, přičemž 85 % nákla-
dů pokryje dotace z  Integrovaného 
regionálního operačního programu.

Odbor strategického rozvoje a dotací 
nyní zpracovává urbanistickou studii 
budoucího řešení celého území. 

Na radnici pokračuje výměna 
historických oken
V letošním roce vymění odborná firma celkem 12 oken 
v prvním patře historické budovy radnice. Cena činí 
cca 1,3 milionu korun, přičemž 455 tisíc pokryje dotace 
z Ministerstva kultury.
Redakce

Město vykoupí ostudné buňky 
na autobusovém nádraží
Další důležitý krok vedoucí k novému, důstojnému 
terminálu ČSAD s parkovacím domem byl učiněn. Město 
vykoupí stávající ostudné buňky, které nyní slouží právě 
jako zázemí pro cestující i řidiče.
Redakce

TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

KAM ZA ZÁBAVOU?

VisitLiberec.eu
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SOUČÁSTÍ PROJEKTU je rovněž vybu-
dování lesní cesty a lesnická rekultivace 
celého prostoru o rozloze cca 1,6 ha. 
Výše přidělené dotace z Operačního 
programu životní prostředí činí 43,3 
mil. Kč, podíl města 3,3 mil. Kč, podíl 
partnera projektu – společnosti Ligra-
nit je 7,6 mil. Kč. Projekt bude probíhat 
v letech 2018–2022.

Hlavním přínosem projektu je 
odstranění rizika znečištění spodní 
a povrchové vody, dále pak navrácení 
celé plochy pro potřebu lesního hos-
podaření a  rekreace a  v  neposlední 
řadě vybudování nové lesní komuni-
kace, která zároveň odvede nákladní 
dopravu do lomu z části Ruprechtic. 
Projekt odstraní riziko budoucí možné 
kontaminace Jizerského potoka, který 
protéká také libereckou zoo a Lesním 
koupalištěm. Prostor odvalu zároveň 
leží v severní části pásma hygienické 
ochrany 2. stupně Jizerského potoka.

Náměstek primátora Jan Korytář 
k tomu říká: „Je to další z řady dotací, 
které pro město získalo nově založe-

né oddělení získávání dotací. Důležité 
je i  to, že se nám podařilo dojednat 
s partnerem projektu jeho významnou 
finanční spoluúčast, takže podíl města 
na celé akci činí jen 6 %. Je to jeden 
z příkladů spolupráce města s podni-
katelským sektorem, který bych rád do 
budoucna více rozvíjel.“

Pozemky, na kterých skládka leží, 
vlastní město (0,85 ha) a Ligranit (1,25 
ha). Po rekultivaci bude pro potřeby les-
ního hospodaření navráceno cca 1,6 ha. 
Plocha pak bude přístupná veřejnosti.

Z tělesa odvalu je plánováno odtěžit 
cca 211 tis. tun hmot, z toho předpoklad 
cca 116 tis. tun hmot vhodných k recyk-
laci (žula, sutě apod.) a dalšímu využití; 
cca 94 tis. tun nevyužitelných inertních 
hmot bude použito na úpravu terénu 
a cca 1 tis. tun nebezpečných odpadů 
je určeno k ekologické likvidaci. Příjmy 
z prodeje tohoto materiálu se započtou 
oproti nákladům a mohou ještě snížit 
část přidělené dotace. Realizace celého 
projektu je rozložena do několika etap 
v období let 2018–2022. 

Město se pustí do likvidace staré 
skládky u ruprechtického lomu
Město Liberec získalo dotaci na projekt „Rekultivace 
skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice“, kde 
jsou potvrzeny staré ekologické zátěže a mohlo by dojít ke 
znečištění podzemních i povrchových vod.
Redakce

Inzerce
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„KOMPOSTÉRY SLOUŽÍ k vytvoře-
ní kvalitního substrátu pro zahrád-
ky za využití bioodpadu, který by 
v jiném případě mohl skončit někde 
na skládkách. Jedná se o efektivní 
a  ekologické řešení, jak biood-
pad využít přímo v místě vzniku. 
Zahrádkáři nám dají za pravdu, že 
pořádná zahrada se bez kompostu 
zkrátka neobejde.” Říká náměstky-
ně primátora Karolína Hrbková.

Zájemci mohou vyplnit níže 
uvedený formulář a adresovat jej 
skrze podatelnu odboru ekologie 
a veřejného prostoru.

Podmínkou získání komposté-
ru je trvalý pobyt na území města 
Liberec (mimo obvod Vratislavice 

nad Nisou) a oplocená zahrada na 
území města, kde má být kompo-
stér umístěn. Jedna osoba může 
žádat pouze jednou.

Kompostér obdrží prvních 500 
žadatelů. 

V  PARKU MEZI budovou Správy 
CHKO Jizerské hory a  Krajským 
úřadem Libereckého kraje bude od 
10 do 17 hodin probíhat bohatý pro-
gram plný ukázek a prezentací, vše 
v duchu zero waste – životního stylu 
bez odpadů. Dozvíte se, jak nakupo-
vat bez obalů, co s nepořádkem v dět-
ském pokoji, jak se učí děti v lesních 
školkách, ale i to, jak kompostovat ve 
městě. Prezentovat se budou také 
ekocentra a další organizace zamě-
řené na environmentální výchovu. 
Během dne bude probíhat bezobalo-
vý prodej jídla, ekodrogerie a mnoho 
dalšího.

Současně budou po celý den 
v centru KultiVar probíhat worksho-
py pro děti i dospělé. Program zde 
zakončí přednáška od 18.00 s  foto-
grafiemi Jana Pikouse na téma Člověk 
v krajině včera a dnes, kterou doplní 
znalec regionu a autor řady publikací 
Marek Řeháček.

Workshopy v centru KultiVar jsou 
zdarma, je však třeba rezervovat si 
účast na webových stránkách kultur-
ního zařízení prostřednictvím e-sho-
pu. U jednotlivých aktivit a přednášek 
je uvedena cena 0 Kč a viditelný je 
také počet volných míst.

Program před krajským úřadem:
10.00
Zahájení programu
11.00
Zero waste s dětmi: Jsou děti přiroze-
ně bezodpadové? Co s nepořádkem 
v dětském pokoji? Co se mohou před-
školní děti naučit v lese? Příroda jako 
zero waste učebna pro školy
12.00
Divadelní vystoupení pro děti: Jak 
sloni k chobotu přišli a O nepořád-
ném křečkovi
 

13.00
Zero waste v domácnosti: Jak naku-
povat bez obalů? Jak doma uklízet 
ekologicky a bez odpadů? Jak na zero 
waste osobní hygienu? Proč si pustit 
do domu žížaly?
14.00
Hudební vystoupení: Imaginárium – 
folk-rock
15.00
Zero waste tipy pro život: Jak získat 
nezávislost na módním průmyslu?, 
Jak na kompostování ve městě?, Jak 
se rodí bikesharing v Liberci?, Jak žít 
život bez odpadů? 5 snadných tipů 
pro běžný život
15.00
Divadelní vystoupení v parku: Divadlo 
Krtek
16.00 Hudební vystoupení: KAYA –  
mystical-folk
Program v KultiVARu – workshopy 
a přednášky:
10:00 Dopolední blok workshopů: 
Ruční výroba papíru a šití bloku, Kvě-
tináč z obkladů, Vlastnoručně ušitý 
frusack
13:00 Odpolední blok workshopů: 
Beewax svačinový ubrousek, Přírodní 
balzám na rty, Šperky z PET lahví
15:00 Jak žít život bez odpadů? 5 tipů 
pro pokročilé
18:00 Člověk v krajině včera a dnes – 
přednáška a  beseda s  fotografiemi 
Jana Pikouse, host Marek Řeháček

Na organizaci se letos podílí Kraj-
ský úřad Libereckého kraje, Strevlik 
a  KultiVar společně se statutárním 
městem Liberec, které akci pořádá 
v rámci projektu Zefektivnění stra-
tegického plánování a rozvoj MA21 
statutárního města Liberec.

Informace najdete na webových 
stránkách www.liberec.cz, www.eko-
vychovalk.cz a Facebooku. 

Rozdáme 500 kusů 
domácích kompostérů
Tradiční křížovka o domácí kompostéry, která byla 
každoročně umístěna v jarním vydání Zpravodaje, 
se letos nekoná. Zájemci o domácí kompostéry však 
nemusí smutnit, jelikož statutárnímu městu Liberec 
se úspěšně podařilo získat dotaci na nákup 500 kusů 
velkých domácích kompostérů.
Redakce

Den Země letos napoví, 
jak žít život bez odpadů
Kdo hledá cestu, jak žít a vychovávat děti v souladu 
s přírodou, ten najde spoustu zajímavých tipů v pátek 
20. dubna v centru Liberce během Krajského Dne Země.
Monika Klemšová

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ 
DOMÁCÍHO KOMPOSTÉRU 

JMÉNO  
 
PŘÍJMENÍ  

TELEFON  

E-MAIL 

ADRESA UMÍSTĚNÍ KOMPOSTÉRU

Zašlete na adresu:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
odbor ekologie a veřejného prostoru

nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1

Ilustrační foto

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20. DUBNA
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MĚSTO LIBEREC BUDE RUČIT
ZA ÚVĚR TEPLÁRNĚ

Těsnou￼většinou￼hlasů￼včetně￼J.￼Zámeč-
níka￼a￼J.￼Šolce￼(oba￼Starostové)￼zastupi-
telstvo￼schválilo￼ručení￼města￼za￼úvěr￼na￼
modernizaci￼parovodu￼do￼Ruprechtic.￼Nyní￼
už￼nic￼nebrání￼teplárně,￼aby￼neprodleně￼
zahájila￼dlouho￼slibované￼odstranění￼paro-
vodu￼z￼řeky￼Nisy.￼Starostové￼nyní￼mohou￼
společně￼ s￼ vedením￼ Libereckého￼ kraje￼
udělat￼další￼kroky￼v￼dlouhodobě￼připravo-
vaném￼projektu￼revitalizace￼okolí￼budovy￼
krajského￼úřadu.￼Ten￼přinese￼Liberačanům￼
mimo￼ jiné￼ i￼novou￼ lávku￼přes￼Lužickou￼
Nisu￼a￼úpravu￼nábřežní￼zdi￼Nisy￼včetně￼
očekávané￼náplavky,￼která￼umožní￼sestup￼
k￼řece.

CHCEME PŘÍSNĚJŠÍ REGULACI 
HAZARDU V LIBERCI

Zastupitelé￼schválili￼další￼pokračování￼
regulace￼a￼omezování￼provozoven￼hazar-

ních￼her.￼Celkem￼pro￼novou￼vyhlášku￼hla-
sovalo￼24￼zastupitelů￼včetně￼6￼přítomných￼
zastupitelů￼za￼Starosty￼pro￼LK.￼Hazard￼je￼
v￼Liberci￼dlouhodobě￼politické￼téma,￼a￼to￼
i￼přestože￼automatů￼a￼povolení￼k￼ jejich￼
provozu￼rapidně￼ubývá.￼V￼počtu￼automatů￼
na￼obyvatele￼ je￼v￼kraji￼první￼Mimoň￼(11￼
automatů￼/￼1￼tis.￼obyv.),￼město￼Liberec￼se￼2￼
automaty￼na￼1000￼obyvatel￼se￼řadí￼v￼kraji￼
na￼18.￼místo￼na￼úroveň￼města￼Cvikov.

RŮŽOVÁ KOLA JSOU SICE HEZKÁ,
ALE VELMI DRAHÁ LEGRACE

Město￼Liberec￼zaplatí￼letos￼700￼tisíc￼Kč￼
za￼to,￼aby￼firma￼Rekola￼na￼zkoušku￼umís-
tila￼na￼10￼stanovištích￼v￼Liberci￼celkem￼
60￼růžových￼kol.￼Kola￼budou￼od￼března￼
do￼konce￼září￼2018￼k￼zapůjčení￼pro￼koho-
koliv,￼prvních￼15￼minut￼ je￼zdarma,￼delší￼
zapůjčení￼stojí￼cca￼5￼Kč￼za￼každou￼čtvrt-
hodinu.￼V￼řadě￼evropských￼měst￼je￼systém￼
sdílení￼kol￼v￼běhu￼již￼mnoho￼let.￼V￼ČR￼jsou￼

zatím￼ zkušenosti￼ jen￼ v￼ Praze,￼ v￼ Brně,￼
v￼Olomouci￼a￼několika￼dalších￼městech.￼
Například￼v￼Hradci￼Králové￼ale￼v￼minulém￼
roce￼projekt￼sdílení￼kol￼pro￼nezájem￼lidí￼
zastavili.￼V￼případě￼Liberce￼vidím￼problém￼
v￼kopcovitém￼terénu￼a￼chybějících￼cyklo-
stezkách.￼Radnice￼by￼měla￼nejdříve￼vybu-
dovat￼přes￼město￼bezpečnou￼cyklostezku￼
např.￼v￼trase￼nádraží￼–￼centrum￼–￼Lidové￼
sady￼a￼teprve￼poté￼ ji￼propagovat￼třeba￼
půjčováním￼kol.￼Nyní￼město￼platí￼za￼60￼
kol￼cca￼120￼tisíc￼Kč￼měsíčně￼bez￼ohledu￼
na￼to,￼jestli￼kola￼jezdí,￼nebo￼stojí￼opřená￼
a￼uzamčená￼kdesi￼k￼zábradlí￼či￼lampě.

NĚCO POZITIVNÍHO NA ZÁVĚR
Vyúčtování￼ topné￼ sezony￼ uplynulé-

ho￼roku￼je￼tady￼a￼ liberecké￼domácnosti￼
se￼ opět￼ dočkaly￼ vracení￼ přeplatků￼ na￼
zálohách￼za￼vytápění.￼Za￼snižování￼cen￼
tepla￼stojí￼zejména￼snížení￼cen￼zemního￼
plynu￼na￼světových￼burzách￼v￼posledních￼

letech.￼Týká￼se￼to￼
i￼ všech￼ 15￼ měst￼
vč.￼Liberce,￼které￼
obstarává￼energe-
tická￼ společnost￼
MVV.￼ Konkrétně￼
se￼ jednalo￼o￼ sní-
žení￼ceny￼v￼Liberci￼
(14,5￼%),￼v￼Pelhři-
mově￼(sleva￼11￼%),￼v￼Děčíně￼(sleva￼9,3￼%),￼
ve￼Studénce￼(sleva￼11￼%)￼nebo￼Lounech￼
(sleva￼8,7￼%).￼Cena￼se￼tak￼ve￼všech￼měs-
tech￼obstarávaných￼skupinou￼MVV￼dostala￼
pod￼magickou￼hranici￼699￼Kč/GJ.￼Je￼legrač-
ní,￼když￼si￼zásluhy￼za￼snížení￼ceny￼tepla￼
v￼Liberci￼a￼v￼dalších￼městech￼přisvojuje￼
Jan￼Korytář.￼Hlavním￼zdůvodněním￼slevy￼
je￼totiž￼dodnes￼na￼internetových￼strán-
kách￼skupiny￼MVV￼uváděno￼zejména￼právě￼
výrazné￼snížení￼ceny￼zemního￼plynu￼na￼
světových￼burzách.￼A￼doufejme,￼že￼tomu￼
tak￼bude￼i￼dál.￼

Jaroslav Zámečník

FÓRUMFÓRUM

ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Liberecká náplavka, růžová kola a snižování ceny plynu na burzách
Jaroslav Zámečník, Starostové pro Liberecký kraj

Proti exekutorům pomůže jen sociálně odpovědný stát
Poslední dobou se velmi často mluví o exekucích a tolik potřebné změně pravidel pro oddlužování. Ano, i já jsem 
přesvědčena, že si mnoho lidí může za své problémy samo. Existuje ale také skupina, která se do dluhové pasti dostane ne 
vlastní vinou a prostě nemá sílu a možnosti z ní uniknout.
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, bez politické příslušnosti

Stačí￼pár￼opravdu￼těžkých￼životních￼
situací￼–￼ztráta￼zaměstnání,￼rozvod,￼úmrtí￼
v￼ rodině,￼nemoc.￼V￼této￼souvislosti￼mi￼
připadá￼ tak￼ trochu￼ směšná￼ současná￼
diskuze￼o￼prvních￼třech￼dnech￼nemoci,￼
tzv.￼ karenční￼ době,￼ a￼ 60%￼ nemocen-
ské.￼ Pokud￼ jste￼ dlouhodobě￼ nemocný￼
a￼pobíráte￼60￼%,￼případně￼79￼%￼mzdy,￼
sklouznete￼do￼dluhů￼velmi￼rychle.

Nikdo￼vám￼nesníží￼po￼dobu￼nemoci￼
nájem￼na￼60￼%,￼ani￼chleba￼nekoupíte￼za￼
60￼%,￼možná￼jen￼zaplatíte￼víc￼za￼nemoc-
nici￼či￼ léky.￼ Jak￼neskutečně￼těžké￼ je￼ to￼
dokázat￼navíc￼z￼ jednoho￼příjmu,￼určitě￼
potvrdí￼každá￼samoživitelka.￼Ale￼vraťme￼
se￼zpět￼k￼zadlužení￼a￼exekucím.

Výše￼penále￼a￼poplatků￼exekutorům￼
je￼často￼likvidační.￼Zopakujme￼si￼některá￼
statistická￼data￼a￼pro￼ten￼účel￼si￼dovolím￼
použít￼údaje￼z￼projektu￼Mapa￼exekucí.￼
Téměř￼ desetina￼ Čechů￼ nad￼ 15￼ let￼ se￼
potýká￼s￼exekucí.￼Celkový￼počet￼ je￼přes￼

863￼tisíc￼ lidí￼s￼ tím,￼že￼za￼poslední￼ rok￼
jich￼o￼třicet￼tisíc￼přibylo.￼Kolem￼151￼tisíc￼
osob￼má￼přes￼deset￼exekucí.￼A￼ jaká￼ je￼
situace￼přímo￼u￼nás￼v￼Liberci?￼Mapa￼exe-
kucí￼uvádí￼ tato￼čísla:￼počet￼osob￼v￼exe-
kuci￼–￼10￼512,￼z￼ toho￼počet￼dětí￼a￼mla-
distvých￼–￼39￼osob,￼věk￼18￼až￼29￼–￼1504￼
osob￼a￼konečně￼senioři￼starší￼65￼let￼–￼730￼
osob.￼Zbytek￼tvoří￼lidé￼ve￼věku￼30–65￼let.

Je￼ mi￼ líto￼ těch￼ 39￼ dětí,￼ které￼ mají￼
takto￼ velmi￼ znepříjemněný￼ vstup￼ do￼
svého￼ dospělého￼ života,￼ a￼ neumím￼ si￼
představit￼ těch￼730￼seniorů,￼kteří￼mají￼
při￼té￼směšné￼výši￼důchodů￼splácet￼exe-
kuci￼a￼ještě￼platit￼nájem,￼léky,￼potraviny￼
apod.￼A￼vůbec￼nejhorší￼mi￼připadá￼fakt,￼
že￼o￼těchto￼ lidech￼mnohdy￼ani￼nevíme￼
a￼nemůžeme￼jim￼pomoci.

Výstupem￼ projektu￼ Mapa￼ exekucí￼
jsou￼ i￼doporučující￼opatření,￼ která￼by￼
pomoci￼mohla,￼ a￼ to￼ je￼dluhové￼pora-
denství￼a￼dostupné￼bydlení.￼Je￼na￼místě￼

rada,￼ aby￼ l idé￼
byli￼ i￼ ve￼ výběru￼
dluhové￼ poradny￼
obezřetní￼a￼vyhle-
dávali￼ poradny,￼
které￼ nabízí￼ bez-
platné￼ poraden-
ství.￼ A￼ pokud￼ si￼
nevíte￼rady,￼kde￼a￼kdo￼ve￼vašem￼městě￼
takové￼poradenství￼poskytuje,￼neváhej-
te￼se￼obrátit￼na￼sociálního￼pracovníka￼
obecního￼úřadu,￼který￼je￼povinen￼tako-
vou￼informaci￼poskytnout.￼A￼hlavně￼se￼
nestyďte,￼opravdu￼nejste￼sami￼a￼možná￼
včasným￼ jednáním￼ zabráníte￼ daleko￼
horším￼ následkům.￼ Ve￼ věci￼ dostup-
ného￼bydlení￼ lze￼ jen￼konstatovat,￼ že￼
právě￼bytů￼ s￼dostupným￼nájemným￼ je￼
v￼ Liberci￼obrovský￼nedostatek￼a￼ těch￼
pár,￼ které￼byly￼ zařazeny￼do￼programu￼
IPRÚ,￼tedy￼programu,￼v￼rámci￼něhož￼je￼
možné￼čerpat￼ finanční￼prostředky￼EU,￼

nebude￼ stačit .￼
To￼ jsou￼ byty￼ ve￼
stávajícím￼byto-
vém￼fondu,￼které￼
budou￼ zrekon-
struovány.￼Kolik￼
j i ch ￼ nakonec￼
bude,￼je￼ve￼hvěz-
dách,￼ zatím￼ se￼počítá￼ se￼ šesti￼ domy,￼
v￼nichž￼by￼ se￼opravilo￼několik￼desítek￼
bytů.￼Bohužel,￼v￼Liberci￼není￼stále￼přijat￼
územní￼ plán￼ a￼ tento￼ program,￼ který￼
mohl￼být￼použit￼na￼výstavbu￼nových￼
bytů,￼tak￼nemůže￼město￼využít.

Bylo￼by￼vůbec￼nejlepší,￼kdyby￼posla-
necká￼sněmovna￼již￼konečně￼přijala￼kva-
litní￼zákon￼o￼sociálním￼bydlení.￼Bez￼něj￼se￼
totiž￼povinnost￼zajistit￼lidem￼dostupné,￼a￼
přitom￼důstojné￼bydlení￼bude￼přehazovat￼
ze￼státu￼na￼obec,￼z￼obce￼na￼stát,￼a￼lidem,￼
kteří￼byt￼nutně￼potřebují,￼zůstanou￼ jen￼
oči￼pro￼pláč.￼

Jan Čmuchálek Martina Rosenbergová
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Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete také na internetových stránkách 
www.liberec.cz/zastupitelstvo. Každý zastupitel má svůj blog, kde se tyto příspěvky vždy po vydání Zpravodaje zobrazí. 
Každý zastupitel má také možnost komentovat názory svých kolegů přímo pod konkrétním článkem.
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V￼rámci￼podpory￼mobility￼a￼ekologické-
ho￼přístupu￼k￼dopravě￼je￼to￼záležitost￼jistě￼
záslužná￼a￼„cestovatelé“￼–￼magistrátní￼
úředníci￼a￼někteří￼politici￼–￼si￼jejich￼užiteč-
nost￼ověřili.￼Jenom￼jaksi￼pozapomněli￼na￼
kopcovitý￼terén￼a￼stav￼libereckých￼komu-
nikací!￼V￼mnoha￼případech,￼zejména￼na￼
sídlištích,￼bude￼lépe￼růžové￼brýle￼sundat￼
a￼kolo￼raději￼tlačit,￼ jinak￼hrozí￼vjezd￼do￼
výmolu￼a￼úraz.￼Možná￼se￼na￼růžovém￼kole￼
svezeme￼po￼oživlém￼centru￼města,￼i￼když￼
jízda￼ulicemi￼Pražská￼nebo￼Moskevská￼
nebude￼asi￼to￼pravé.

S￼ jistotou￼ můžeme￼ potvrdit,￼ že￼ na￼
kolech,￼ a￼ nejen￼ růžových,￼ se￼ budeme￼
moci￼projíždět￼po￼nesmyslně￼koupených￼
nových￼pozemcích￼v￼areálu￼autobusového￼
nádraží,￼plocha￼je￼to￼celkem￼rovná.￼Pokud￼

zaprší,￼ukryjeme￼se￼v￼opět￼dokoupených￼
„dožilých￼buňkách“,￼honosně￼nazvaných￼
budovy￼ autobusového￼ nádraží.￼ Co￼ na￼
tom,￼že￼stejnou￼majetkoprávní￼operaci￼
hodlá￼realizovat￼Liberecký￼kraj￼a￼město￼
si￼tímto￼drahou,￼zcela￼zbytečnou￼koupi￼
mohlo￼odpustit,￼zvláště￼pak￼když￼není￼jisté￼
vzhledem￼k￼okolí,￼co￼bude￼možné￼na￼ploše￼
postavit.

Jako￼bychom￼se￼ocitli￼v￼klasické￼diva-
delní￼hře￼Naši￼furianti￼–￼ten￼punč￼platím￼
já￼–￼statutární￼město￼Liberec,￼bez￼ohledu￼
na￼obří￼dluhy.￼Co￼na￼tom,￼že￼výkup￼těchto￼
nemovitostí￼zaváže￼k￼placení￼ještě￼zastu-
pitelstvo￼na￼další￼období.￼Ekonomické-
mu￼náměstkovi￼J.￼Korytářovi,￼části￼rady￼
města￼ a￼ některým￼ zastupitelům￼ toto￼
nevadí.￼Vždyť￼z￼cizího￼(rozumějme￼daňo-

vého)￼krev￼neteče.￼
Představme￼si,￼co￼
děr￼na￼chodnících￼
a￼ komunikacích￼
na￼ s íd l i š t í ch￼
a￼ před￼ školami￼
a￼školkami￼mohlo￼
být￼opraveno,￼kolik￼
zastávek￼ mohlo￼ být￼ zastřešeno.￼ Právě￼
např.￼na￼problém￼zastávky￼MHD￼Dožín-
ková￼–￼směr￼Letná￼jsme￼společně￼s￼roz-
zlobenými￼občany￼upozorňovali￼ již￼před￼
několika￼měsíci.￼I￼v￼tomto￼případě￼však￼je￼
dost￼času.￼Snáze￼býti￼radním￼než￼řadovým￼
občanem.

S￼tím￼i￼přes￼výzvy￼si￼však￼zodpovědní￼
příliš￼ starostí￼nedělají.￼ Jako￼by￼zapo-
mněli,￼že￼jsou￼zde￼i￼senioři,￼kteří￼se￼na￼

růžových￼ kolech￼
patrně￼přesouvat￼
nebudou,￼ ale￼ že￼
by￼ocenili￼zastře-
šenou￼ zastávku￼
a￼ lavičky,￼ opra-
vené￼ chodníky,￼
aby￼ s￼ hůlkou￼
nehledal i , ￼ kudy￼
projdou,￼ aniž￼ by￼ se￼ obávali￼ úrazu￼ či￼
zmáčení￼ z￼ všude￼přítomných￼děr.￼ Se-￼
niorů￼tu￼máme￼patrně￼více￼než￼růžových￼
šlapacích￼atletů.￼Je￼to￼prosté,￼je￼to￼o￼prio-￼
ritách,￼které￼ se￼však￼v￼ tomto￼případě￼
opět￼věnují￼kotrmelcům.

Zda￼jsou￼nad￼věcí￼ale￼i￼ti,￼kterým￼tyto￼
každodenní￼problémy￼ztrpčují￼běžný￼den,￼
na￼to￼si￼udělejme￼názor￼sami.￼

Věra Skřivánková
Dana Lysáková

Hurá, nasedněme na růžová kola a nasaďme si růžové brýle
Máme tu tolik očekávané jaro, den se nám díky letnímu času prodloužil, tak si ho pojďme užít. Nasaďme si růžové brýle 
a nasedněme na růžová kola. Vždyť byly pořízeny za našich cca 700 tisíc korun.
Věra Skřivánková a Dana Lysáková, KSČM
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Nákupy LIBERCEv srdci
Zbrusu nový a ještě mnohem 
větší obchod SPORTISIMO. 

Nová prodejna  
s domácími potřebami.

Zcela jiný obchod s novými 
módními trendy pro mladé.

Zrekonstruovaná a nově  
otevřená pobočka ČS. 

Inzerce
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Dopravní podnik, územní plán, parovody
Jan Korytář a Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

Zdravé lesy na Ještědu
Změna pro Liberec

ZMĚNY V DOPRAVNÍM PODNIKU 
BLOKUJÍ STAROSTOVÉ A ANO

Začátkem￼roku￼jsme￼se￼jako￼Změna￼poku-
sili￼prosadit￼změny￼ve￼vedení￼dopravního￼
podniku.￼ Dlouhodobě￼ upozorňujeme￼ na￼
nevýhodné￼smlouvy,￼poslední￼kapkou￼bylo￼
to,￼když￼v￼rozporu￼s￼doporučením￼rady￼města￼
bylo￼z￼DPMLJ￼společnosti￼BusLine￼odesláno￼
30￼mil.￼Kč.￼Jen￼tak,￼jako￼zisk￼navíc￼nad￼zisk,￼
který￼už￼tato￼firma￼ze￼smlouvy￼s￼DPMLJ￼má.￼
Chtěli￼ jsme￼proto￼vyměnit￼některé￼ členy￼
představenstva.￼Starostové￼a￼ANO￼to￼ale￼
zablokovali.￼Ti,￼kdo￼křičí￼o￼korupci￼a￼kliente-
lismu￼u￼každé￼prkotiny,￼tady￼najednou￼mlčí.￼
Vůbec￼jim￼nevadí,￼že￼z￼dopravního￼podniku￼
doslova￼zmizelo￼30￼milionů￼a￼tyto￼peníze￼
nakonec￼budeme￼muset￼zaplatit￼z￼městské￼
kasy.￼Zato￼se￼snaží￼udělat￼kauzu￼z￼toho,￼že￼
Čmelák￼(liberecká￼neziskovka,￼zakladatel￼Jan￼
Korytář)￼je￼prý￼zvýhodněn,￼když￼získal￼zakáz-
ku￼na￼zpracování￼dokumentace￼k￼projektu￼
za￼120￼000￼Kč.￼Co￼na￼tom,￼že￼nabídl￼městu￼
nejnižší￼cenu￼ze￼sedmi￼oslovených￼firem…￼
30￼milionů￼za￼nic￼jedné￼firmě￼problém￼není,￼
a￼120￼tisíc￼ve￼výběrovém￼řízení￼jako￼nejniž-
ší￼cena￼problém￼je?￼Je￼to￼pokrytectví,￼nic￼
jiného.

ÚZEMNÍ PLÁN V NEDOHLEDNU
Když￼jsme￼v￼roce￼2014￼přebírali￼vedení￼

města,￼jednou￼z￼našich￼priorit￼byl￼územní￼
plán.￼Měli￼jsme￼tři￼hlavní￼cíle:￼za￼1.￼vyme-
zit￼ plochy￼ veřejné￼ zeleně,￼ které￼nepůjde￼
zastavět,￼za￼2.￼vymezit￼plochy￼pro￼novou￼
výstavbu￼a￼podpořit￼rozvoj￼města￼a￼za￼3.￼
dokončit￼nový￼územní￼plán￼ještě￼v￼tomto￼
volebním￼období.￼Kolegyně￼Hrbková￼byla￼od￼
Starostů￼neustále￼napadána,￼až￼ji￼v￼prosinci￼
2016￼ve￼spolupráci￼s￼ANO￼odvolali￼a￼územní￼
plán￼dali￼na￼starosti￼primátorovi.￼Prý￼aby￼

se￼vše￼urychlilo.￼A￼výsledek?￼Pan￼Batthyány￼
se￼v￼problematice￼neorientuje,￼zastupitel-
stvo￼nemá￼téměř￼žádné￼informace￼o￼tom,￼
jak￼práce￼pokračují.￼Dokončení￼územního￼
plánu￼se￼neustále￼protahuje￼a￼ani￼letos￼se￼
ho￼určitě￼nedočkáme.￼A￼Starostové￼mlčí,￼už￼
nic￼nekritizují.￼Proč?

VŠECHNO, NEBO NIC
V￼minulém￼Zpravodaji￼lídr￼Starostů￼napsal,￼

jak￼SLK￼podpořili￼výkup￼pozemků￼na￼autobu-
sovém￼nádraží￼za￼20,5￼mil.￼Kč￼a￼prý￼zásadově￼
odmítli￼výkup￼staničních￼buněk￼za￼3￼miliony.￼
To￼je￼ale￼jako￼objednat￼si￼řízek￼se￼salátem￼
a￼chtít￼zaplatit￼jen￼za￼řízek.￼Majitel￼pozem-
ků￼i￼buněk￼chce￼totiž￼prodat￼všechno,￼nebo￼
nic.￼O￼měsíc￼později￼naštěstí￼21￼zastupitelů,￼
včetně￼jednoho￼zastupitele￼za￼SLK￼pana￼Ber-
kiho,￼výkup￼buněk￼podpořilo.￼Zvítězil￼rozum￼
nad￼politikařením￼a￼projekt￼nového￼autobuso-
vého￼terminálu￼tak￼pokračuje.￼Až￼bude￼hotov,￼
může￼se￼z￼větší￼části￼dnešního￼autobusového￼
nádraží￼stát￼městský￼park,￼který￼lidem￼v￼této￼
části￼Liberce￼už￼dlouho￼schází.

PAROVODY NEZŮSTANOU
Není￼pravdou￼ani￼to,￼co￼psal￼pan￼Zámeč-

ník￼o￼teplárně￼a￼parovodech.￼Nevynaložili￼
jsme￼5￼milionů￼na￼právní￼spory￼s￼teplárnou,￼
ale￼méně￼než￼polovinu.￼A￼také￼se￼to￼vyplatilo.￼
Když￼se￼jedná￼s￼velkým￼koncernem,￼musí￼mít￼
město￼krytá￼záda￼a￼profesionály￼k￼ruce.￼A￼to￼
něco￼stojí.￼Ale￼výsledek￼hovoří￼jasně:￼cena￼
tepla￼klesla￼z￼900￼na￼650￼Kč/GJ￼a￼klesat￼bude￼
i￼nadále.￼Když￼se￼Starostům￼nepodařilo￼odvo-
lat￼Jana￼Korytáře￼z￼čela￼vyjednávacího￼týmu,￼
snaží￼se￼naše￼výsledky￼bagatelizovat￼nebo￼
přímo￼lhát.￼Parovody￼v￼Liberci￼nezůstanou,￼
jak￼psal￼pan￼Zámečník,￼ale￼již￼letos￼začne￼
jejich￼přeměna￼na￼moderní￼a￼úsporné￼horko-

vody.￼To,￼o￼čem￼jiní￼mluvili￼dvacet￼let,￼Změna￼
vyjednala￼a￼prosadila.￼Šanci￼měli￼předtím￼
všichni.￼Jiří￼Šolc￼byl￼náměstkem￼pro￼ekono-
miku￼v￼letech￼2011–2014.￼Jaroslav￼Zámečník￼
byl￼členem￼tehdy￼vládnoucí￼ODS￼i￼v￼době,￼kdy￼
město￼pod￼cenou￼prodalo￼spalovnu￼a￼zaděla-
lo￼si￼tím￼na￼hlavní￼důvod￼přemrštěných￼cen￼
tepla.￼Všichni￼obyvatelé￼města￼napojení￼na￼
teplárnu￼desítky￼let￼dopláceli￼na￼neschopnost￼
a￼chyby￼i￼těchto￼politiků.

A NĚCO POZITIVNÍHO BY NEBYLO?
Jasně,￼ že￼bylo.￼Proto￼ jsme￼na￼ radnici.￼

Získali￼jsme￼dotaci￼50￼milionů￼na￼rekulti-
vaci￼skládky￼u￼ruprechtického￼lomu,￼která￼
leží￼z￼poloviny￼na￼pozemcích￼města.￼Roz-
jeli￼jsme￼systém￼sdílených￼„růžových“￼kol,￼
která￼za￼první￼týden￼využilo￼několik￼stovek￼
spokojených￼uživatelů.￼Získali￼jsme￼peníze￼
na￼opravy￼oken￼na￼historické￼radnici.￼Pro-
sadili￼jsme￼jeden￼z￼našich￼klíčových￼bodů￼
programu￼–￼ regulaci￼hazardu￼na￼max.￼7￼
míst￼v￼celém￼městě.￼Pokračujeme￼v￼přípra-
vě￼na￼otevření￼Lesního￼koupaliště.￼Podali￼
jsme￼žádosti￼o￼dotace￼na￼výstavbu￼bytů￼ve￼
zchátralých￼městských￼domech.￼Komunitní￼
práce￼Liberec,￼které￼spadají￼pod￼nás,￼rozjely￼
opravy￼stovek￼laviček￼po￼celém￼města.￼Vyjde￼
to￼3x￼levněji,￼než￼kdybychom￼tu￼práci￼zadali￼
externí￼firmě.￼Takto￼si￼představujeme￼dobrou￼
správu￼města.￼A￼v￼příštích￼týdnech￼se￼chys-
táme￼i￼za￼vámi,￼abyste￼nám￼řekli,￼co￼chcete￼
ve￼městě￼změnit.￼Jsme￼Změna￼pro￼Liberec￼–￼
Liberečáci,￼kteří￼se￼rozhodli￼vzít￼odpovědnost￼
do￼vlastních￼rukou.￼Pracujeme￼pro￼město,￼
překonáváme￼ překážky,￼ splácíme￼ dluhy,￼
získáváme￼potřebné￼peníze￼a￼připravujeme￼
nové￼projekty.￼A￼pořád￼nás￼to￼baví.￼

Městské￼ lesy￼ na￼ Ještědském￼ hřebenu￼
čeká￼revitalizace.￼Smrkové￼monokultury￼by￼
měly￼nahradit￼smíšené￼lesy.￼Za￼tím￼účelem￼
chce￼město￼získat￼dotace￼na￼výsadby￼jedlí,￼
buků￼či￼javorů￼a￼výstavbu￼nových￼oplocenek.￼
První￼fáze￼projektů￼má￼stát￼zhruba￼2￼mil.￼Kč,￼
z￼toho￼by￼dotace￼měla￼činit￼85￼%.￼Zakázku￼
na￼přípravu￼projektové￼dokumentace￼získala￼
liberecká￼organizace￼Čmelák,￼která￼se￼pro-
blematikou￼obnovy￼přirozených￼lesů￼zabývá￼
více￼než￼20￼ let￼a￼nabídla￼ i￼nejnižší￼cenu.￼
Přesto￼je￼tento￼fakt￼kritizován,￼protože￼ve￼
správní￼radě￼Čmeláku￼sedí￼zároveň￼náměstek￼
primátora￼Jan￼Korytář.￼Zeptali￼ jsme￼se￼ho￼
na￼vyjádření.

Proč byla poptána dokumentace 
k žádosti o dotaci externě?

Požadavek￼vyplynul￼z￼jednání￼s￼ředitelem￼
Městských￼lesů￼Liberec￼a￼odborem￼strategic-

kého￼rozvoje￼a￼dotací.￼Městské￼lesy￼Liberec￼
nemají￼na￼zpracování￼projektové￼dokumen-
tace￼personální￼kapacity.

Jaká byla hodnoticí kritéria?
V￼první￼řadě￼cena,￼dále￼byly￼požadovány￼

reference￼na￼zpracované￼projektové￼doku-
mentace￼ve￼stejné￼prioritní￼ose￼OPŽP.￼Celkem￼
bylo￼osloveno￼sedm￼firem.

Doporučil jste oslovit i Čmeláka?
Ano,￼stejně￼jako￼doporučuji￼jiné￼firmy,￼ale￼

nezasahuji￼do￼hodnocení.￼Zajímá￼mě￼jen￼to,￼
aby￼to￼bylo￼výhodné￼pro￼město,￼a￼to￼se￼stalo.

Kolik přišlo nabídek?
Nabídky￼poslaly￼tři￼firmy:￼EKOLES￼–￼PRO-

JEKT,￼s.r.o.,￼na￼165￼tis.￼bez￼DPH,￼Lesprojekt￼
Stará￼Boleslav,￼s.r.o.,￼na￼150￼tis.￼bez￼DPH￼
a￼Čmelák,￼z.￼s.,￼za￼120￼tis.￼Kč.

Nemůže být projekt v rozporu s plá-
novaným rozšiřováním sjezdovek?

￼
Problematiku￼rozšiřování￼sjezdovek￼a￼vleků￼
zpracovatel￼výslovně￼popisuje,￼opatření￼pro-
jektu￼se￼stávajícím￼i￼plánovaným￼sjezdovkám￼
vyhnou.

Proč bylo vybráno jako první území 
na Ještědu, a nikoliv v Lidových 
sadech, kde jsou také městské lesy?

Důvodem￼je￼právě￼plánovaná￼výstavba￼
nových￼sjezdovek.￼Vzhledem￼k￼uvažované-
mu￼kácení￼je￼z￼lesnického￼hlediska￼vhodné￼
zahájit￼podsadby￼a￼dosadby￼v￼sousedících￼
porostech,￼aby￼tyto￼části￼lesa￼získaly￼větší￼
stabilitu.￼Tento￼projekt￼se￼tak￼snaží￼předchá-
zet￼možným￼budoucím￼problémům,￼pokud￼
dojde￼ke￼kácení￼lesa￼pro￼nové￼sjezdovky.

Bude pokračovat v budoucnu pro-
jekt i v Lidových sadech? 

Ano.￼Počítáme￼s￼tím.￼

Josef ŠedlbauerJan Korytář

Občane, braň se
Další nekonání stavebního 
úřadu v Liberci.

Marie Pavlová, Změna pro Liberec

Společnost￼ Likto,￼
s.r.o.,￼ na￼ adrese￼
U￼Kolory￼302,￼Liberec￼
25￼provozuje￼termické￼
spalování￼laků￼a￼olejů.￼
Tento￼provoz￼dlouho-
době￼obtěžuje￼občany￼
bydlící￼v￼okolí￼emisemi￼pachových￼látek￼
a￼nadměrnými￼emisemi￼tuhých￼znečišťu-
jících￼látek.

Výrazně￼snižuje￼kvalitu￼a￼pohodu￼byd-
lení,￼především￼ale￼má￼negativní￼vliv￼na￼
zdraví￼obyvatel.￼Nejsou￼zde￼stanoveny￼
emisní￼ limity￼a￼ jejich￼kontrolní￼měření.￼
Provoz￼je￼zcela￼nekontrolovatelný.￼Není￼
možné￼kontrolovat,￼ jestli￼provozovatel￼
nespaluje￼ například￼ ochranné￼ vrstvy￼
s￼obsahem￼chloru,￼fluoru￼nebo￼olova,￼
což￼jsou￼životu￼nebezpečné￼látky.

Provozovna￼ je￼ umístěna￼ velice￼
nevhodně,￼leží￼uprostřed￼obytné￼oblasti.￼
V￼blízkosti￼se￼nachází￼mateřské￼školky￼
a￼ZŠ.￼Provozovna￼termického￼spalování￼
stojí￼hluboko￼pod￼úrovní￼okolní￼obytné￼
zástavby.￼Komíny￼odlakovacích￼pecí,￼ze￼
kterých￼mnohokrát￼za￼den￼vychází￼černý￼
dým,￼ jsou￼v￼úrovni￼okolních￼obytných￼
domů.

Provoz￼probíhá￼v￼objektu,￼kde￼dříve￼
byla￼tkalcovna.￼Proto￼jsem￼se￼na￼staveb-
ním￼úřadě￼zajímala,￼zda￼provozovatel￼má￼
rozhodnutí￼o￼změně￼užívání￼stavby.￼Na￼
úřadě￼nic￼takového￼neměli.￼Ani￼v￼archivu￼
SÚ￼ jsem￼nenašla￼doklad,￼který￼by￼spo-
lečnosti￼Likto,￼s.r.o.,￼povolil￼změnu￼uží-
vání￼stavby.￼Obrátila￼ jsem￼se￼písemnou￼
žádostí￼na￼SÚ,￼aby￼mi￼předložil￼stavební￼
povolení￼ke￼změně￼užívání￼předmětné￼
stavby.￼Odpověď￼ jsem￼dostala￼od￼pana￼
Jaroslava￼Urbana.￼Měl￼ starost￼hlavně￼
o￼ to,￼ jak￼ jsem￼ žádost￼ pojala.￼ Zda￼ ve￼
smyslu￼zákona￼106/1999￼Sb.,￼o￼svobod-
ném￼přístupu￼k￼ informacím,￼nebo￼ jako￼
zastupitelka.￼ Ponořil￼ se￼ do￼ právního￼
rozboru￼daného,￼který￼nakonec￼uzavřel￼
tím,￼že￼je￼to￼v￼podstatě￼jedno.

Písemný￼ rozklad￼ zakončil￼ tím,￼ že￼
pokud￼ mám￼ podezření,￼ že￼ se￼ jedná￼
o￼zdraví￼lidí,￼byl￼by￼namístě￼neprodlený￼
podnět￼stavebnímu￼úřadu,￼místo￼abych￼
nahlížela￼do￼spisů,￼zvláště￼pokud￼mne￼již￼
ČIŽP￼na￼stavební￼úřad￼odkázala.

Tak￼to￼se￼mi￼ulevilo!￼ Je￼s￼podivem,￼
že￼vedoucí￼pracovník￼stavebního￼úřadu￼
neví,￼že￼k￼podání￼smysluplného￼podnětu￼
je￼důležité￼mít￼náležité￼informace.

Děkuji￼ panu￼ Urbanovi￼ za￼ to,￼ že￼
mne￼ poučil￼ o￼ věcech￼ mně￼ známých.￼
Škoda￼ jen,￼ že￼ mi￼ př itom￼ zapomněl￼
předložit￼dokumentaci,￼o￼kterou￼jsem￼
ho￼žádala.￼

Marie Pavlová
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PŘIŠLO DO REDAKCE

PÁTRÁNÍ PO HISTORII
Vážená redakce,
vzhledem k tomu, že Okresní archiv 

v Jablonci nemá žádné fotografie ze 
dne pohřbu obětí katastrofy 23. 9. 1916 
v Desné a ani v církevních análech jsem 
zatím neuspěl, chtěl bych prostřednic-
tvím Libereckého zpravodaje, krátkou 
osobní vzpomínkou, najít majitele pří-
padné fotografie z pohřbu.

Rád bych do konce roku vydal bro-
žuru, která by byla osobním pohledem 
vnuka jedné z obětí a o dalších osu-
dech pěti dětí – sirotků, kteří skončili 
v sirotčinci kláštera jeptišek ve Slati-
ňanech.

Katastrofa v Desné 1916
pohledem vnuka

Můj děda František (Franz) Kunst 
pracoval již jako svobodný (1906) 

v Desné u továrníka Riedla jako truh-
lář, vyráběl formy pro výrobu skla i jiné 
potřebné věci pro provoz.

Když se v Rovensku oženil a vrátil se 
s manželkou do Desné, začal již pracovat 
v porcelánce firmy Schnabel také jako 
truhlář při výrobě forem pro výrobu skla, 
porcelánu i různých regálů. V roce 1915 
dědovi zemřela manželka po porodu 
dítěte, v té době bydleli v domě č. p. 97 
naproti kostelu. Děda zůstal sám, a aby 
mohl pracovat a uživit svých pět dětí, 
přestěhoval se k hospodyni do č. p. 13.

Hospodyně byla na děti zlá a dědu 
okrádala, rozhodl se vrátit do svého 
rodiště Dolního Bousova. Několik dní 
před katastrofou převezl děti do Bou-
sova ke své sestře (ta měla již své čtyři 
děti) a na žádost svého zaměstnava-
tele se ještě na týden vrátil do Desné, 
což se mu stalo osudným. V den, kdy 

se protrhla přehrada, se odpoledne 
vracel z  práce, kterou měl na výše 
položené panské pile, a smrt jej zastih-
la na silnici v blízkosti domu č. p.13, 
kde bydlel a také tam byl nalezen.

Babička je pohřbena v  Desné, 
ale její hrob se nezachoval. Děda je 
pohřben ve společném hrobě, na 
který jezdíme každým rokem a dnes 
již i  se syny a vnoučaty. Fotografií 
z poničené Desné je poměrně dost, 
i článků v tehdejších novinách, to, co 
chybí, jsou fotografie z pohřbu obětí 
ze dne 23. 9. 1916.

Chtěl bych touto cestou poprosit 
čtenáře, pokud nějakou fotografii 
mají ve svém archívu, aby ji laskavě 
poskytli redakci novin k oskenování 
pro kroniku města jako památku pro 
další generace.

Vladimír Kunst, Lázně Bělohrad

PODĚKOVÁNÍ ZA ZNAČENÍ
Nedávno jsem ve spěchu projížděl 

vaším městem Liberec. Neměl jsem 
s sebou GPSku ani jiné vychytávky. 
Přesto jsem Liberec projel až k Lido-
vým sadům (k zoo) během pár minut, 
a to jen díky informačnímu značení na 
vašich kandelábrech!

Chtěl bych vám proto upřímně 
poděkovat za skvělý servis všem Liber-
ce neznalých řidičům, který u Vás fun-
guje naprosto úžasně. Bydlím v Praze 
a pomocí informačních značek jsem se 
dostal maximálně do Brna.

S pozdravy a přáním dalších dob-
rých nápadů

Radovan Klučka, Praha

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz. 
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory magistrátu.

VĚCI SE dostávají￼pomalu￼do￼pohybu￼
–￼ vytvořili￼ jsme￼ kompletní￼ webovou￼
galerii￼výtvarných￼děl￼na￼území￼Liberce,￼
společně￼s￼přáteli￼ jsme￼zachránili￼před￼
likvidací￼zapomenutý￼památník￼připomí-
nající￼konec￼druhé￼světové￼války￼od￼Šte-
fana￼Nejeschleby￼a￼i￼letos￼se￼zúčastníme￼
jarního￼úklidu￼našeho￼města.￼Paralelně￼
s￼touhou￼něco￼zlepšit￼se￼nese￼snaha￼o￼eli-
minaci￼toho,￼co￼ke￼kráse￼našeho￼města￼
nepřispívá,￼ba￼naopak.

Jedním￼z￼diskutovaných￼témat￼minu-
lého￼roku￼byly￼billboardy￼podél￼dálnic,￼
nepěkné￼symboly￼našeho￼„raného￼kapi-
talismu“￼90.￼let,￼které￼zde￼už￼skoro￼30￼
let￼rostou￼jako￼houby￼po￼dešti,￼přičemž￼
trend￼u￼našich￼západních￼sousedů￼ je￼
zcela￼opačný.￼Bohužel￼v￼liberecké￼kot-
lině￼ tomu￼není￼ jinak￼a￼naše￼město￼se￼
dusí￼ pod￼balastem￼ reklamy,￼ které￼ je￼
svaté￼pouze￼to,￼na￼co￼ji￼není￼technicky￼
možné￼nalepit.

Nestačí￼ snad,￼ že￼ na￼ nás￼ reklama￼
agresivně￼ útočí￼ z￼ rádia￼ a￼ televize?￼
Poštovní￼ schránky￼ pláčou￼ pod￼ tíhou￼
zbytečně￼potištěného￼papíru,￼který￼ je￼
zcela￼ jistě￼možné￼využít￼ smysluplněji.￼
Nabízí￼se￼otázka,￼proč￼existuje￼něco,￼co￼
většina￼nepovažuje￼za￼důležité,￼v￼nepo-
slední￼ řadě￼ za￼ vkusné?￼Ono￼ je￼ tomu￼
jako￼ s￼ podobnými￼ druhy￼ podnikání,￼
jejichž￼dopady￼ jsou￼veskrze￼negativní,￼
mezi￼ně￼patří￼i￼omílaná￼kasina￼či￼herny,￼

které￼devalvují￼ lokality,￼ v￼nichž￼ jsou￼
provozovány.￼ Jde￼ pouze￼ o￼ zisky￼ lidí,￼
kteří￼ tento￼druh￼podnikání￼provozují,￼
a￼společenský￼přínos￼takových￼aktivit￼je￼
nulový.￼Byznys￼je￼jedna￼věc,￼ať￼si￼každý￼
podniká￼v￼ tom,￼v￼čem￼vyniká,￼ale￼ať￼
svým￼podnikáním￼neškodí,￼a￼v￼případě￼
reklamy￼ať￼neznehodnocuje￼městský￼
prostor.

Ve￼městě,￼více￼než￼kde￼jinde,￼se￼stírá￼
hranice￼mezi￼ soukromým￼a￼veřejným.￼
Soukromé￼ je,￼ ať￼ chceme,￼ nebo￼ ne,￼
součástí￼veřejného.￼Na￼mnoha￼místech￼
v￼našem￼městě￼si￼můžeme￼všimnout,￼že￼
majitelé￼nemovitostí￼si￼za￼mrzký￼peníz￼
reklamních￼ magnátů￼ nechají￼ zhyzdit￼
svůj￼dům￼reklamní￼plachtou￼a￼my￼se￼na￼
takovou￼výzdobu￼musíme￼dívat,￼a￼když￼
není￼reklamní￼instalace￼fyzicky￼nebez-
pečná￼svému￼okolí,￼nikdo￼s￼tím￼nemůže￼
nic￼udělat.

Chtěl￼bych￼zdůraznit,￼že￼problémem￼
naší￼doby￼není￼reklama￼jako￼taková,￼ale￼
forma,￼kterou￼si￼„odborníci“￼na￼rekla-
mu￼oblíbili.￼Dokud￼zadavatelé￼reklamy￼
nepochopí,￼že￼způsob,￼jakým￼se￼nechá-
vají￼prezentovat,￼ jim￼spíše￼škodí,￼než￼
aby￼zvyšoval￼poptávku￼po￼jejich￼výrob-
cích￼a￼službách,￼bude￼veřejný￼prostor￼
nejen￼našeho￼krásného￼města￼reduko-
ván￼na￼pouhou￼plakátovací￼plochu.

www.fb.com/sevpcz
www.spoleksevp.cz￼

Stále je co zlepšovat
Na jaře slaví druhé narozeniny náš spolek, který si vzal za 
úkol přispět ke kultivaci veřejného prostoru našeho města.
Jindřich Gubiš, Spolek za estetiku veřejného prostoru

Inzerce

výtisků každý měsíc50 000 liberec.cz/zpravodaj
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Je přitom bez pochyb, že město 
velikosti a významnosti Liberce svou 
výstavní síň potřebuje; Oblastní galerie 
Liberec – Lázně má totiž jiný výstavní 
profil a  řada významných lokálních 
i regionálních umělců (fotografie, sklo, 
malby, kresby, sochy, moderní umění 
aj.) se už léta nemá kde prezentovat. 
V nových prostorách je k dispozici 60 
metrů čtverečních pro vlastní expozici 
a dalších 40 metrů jako zázemí. Výhled 
z  budoucí galerie je přitom božský 
a troufám si tvrdit i ojedinělý v republi-
ce – přímo na naši historickou 
radnici.

Společně s kolegy v rezor-
tu kultury jsem si vytkl hned 
několik cílů – galerie by měla 
nabídnout 6–8 výstav ročně, 
být k dispozici i  jednorázo-
vým uměleckým projevům 
a ad hoc akcím a mít zřetel-
nou historickou linku ke kdysi 
slavné Malé výstavní síni. 
Jako kurátorky jsme oslovili 
dvě známé umělkyně – Jitku 
Mrázkovou, která s městem 
dlouhodobě spolupracovala prostřed-
nictvím o.p.s. Spacium, a Janu Bernar-
tovou z katedry výtvarného umění FUA 
TUL. Obě dámy jsou – v dobrém myšle-
no – jako noc a den, takže jsem si jist, že 

výstavní plán bude pestrý a zajímavý.
V  tuto chvíli se pracuje na dvou 

zásadních věcech. Určité proměny musí 
doznat samotný výstavní prostor, který 
zatím připomíná víc kancelář než expo-
zici – oslovili jsme proto mladou archi-
tektonickou kancelář ANUK, kterou 
jsme požádali o  zpracování studie 
(minimalistické a snové) proměny místa 
ve skutečnou galerii.

Souběžně pracujeme na progra-
mu slavnostního otevření galerie. 
Ten přitom bude mít dvojí charakter. 

V polovině června síň využijeme jako 
jedno z prezentačních míst 3. ročníku 
festivalu výtvarného umění ARTWEEK, 
na přelomu školního roku a prázdnin 
pak uskutečníme premiérovou výsta-

vu, jejíž vernisáž bude zároveň 
slavnostním zahájením provozu.

Pokud jde o samotný provoz 
galerie, měl by být kombinací 
ad hoc kurátorských příprav 
výstav s běžným každodenním 
dohledem, pro nějž bychom rádi 
v rámci multigeneračního soužití 
oslovili třeba liberecké seniory 
se zájmem o  výtvarné umění 
nebo kulturu všeobecně.

OD MVS K RYTÍŘI
Svou první městskou galerii Liberec 

získal v Malé výstavní síni (MVS) na 
kříži Šaldova náměstí a ulic Husovy 
a  Jablonecké, která byla výstavou 
Josefa Sudka otevřena v roce 1975, 

a to především záslu-
hou místních fotogra-
fů. Až do roku 2007 
poskytovala expoziční 
prostory pro celou 
š k á lu  v ý t v a r ných 
oborů a široké zastou-
pení umělců. Po roce 
1990 přešla správa 
MVS z  Okresního 
kulturního střediska 
postupně přímo pod 
město (či jeho organi-
zace), s novým miléni-

em a privatizačním tlakem ale město 
začalo uvažovat o  prodeji objektu 
(dnes Dům klavíru), k němuž také v již 
zmíněném roce 2007 došlo.

Takřka vzápětí město našlo a renovo-
valo náhradní prostor přímo v suterénu 
historické radnice a otevřelo zde Galerii 
U Rytíře. Galerie skýtala větší expozič-
ní část, ale její umístění se vzhledem 
k návštěvníkům neukázalo právě kom-
fortním. Ekonomická krize, vysoké pro-
vozní náklady a malý zájem návštěvníků 
byly hlavními důvody pro zavření síně, 
a to k poslednímu dni roku 2013. Dnes 
je v prostorách umístěna stálá expozi-
ce Zapomenutých dějin města, kterou 
ideově navrhla, realizovala i spravuje 
o.p.s. Archa 13. 

Nová městská galerie – otevíráme už v červnu
Od 1. dubna má město v pronájmu krásný prostor v bloku měšťanských domů přímo naproti historické radnici, kde 
plánujeme už letos v červnu otevřít novou výstavní síň. Bude to téměř po pěti letech, kdy Liberec získá vlastní městskou 
galerii, která bude důstojnou nástupkyní Malé výstavní síně (MVS) a posléze Galerie U Rytíře.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Statutární město Liberec
a 31. pluk radiační,

chemické a biologické ochrany
si vás dovolují pozvat na oslavy konané 

8. května 2018 při příležitosti

73. výročí ukončení
2. světové válkyPŮSOBENÍ PŘÍRODNÍCH živlů na pět 

lidských emocí se všemi jejich barvami 
a zvuky přináší na jeviště tanec s prvky 
rituálu a  tajemna. Tanečníci zažívají 
nové interpretační možnosti. Uslyšíte je 
zpívat a mluvit, tančí s ohněm, vodou či 
s hlínou. Všichni jsou na jevišti od začát-
ku až do konce a chtějí svým tancem 
přenést do hlediště skutečné emoce.

Autorkou hudby ke (S)tvoření je vše-
stranná skladatelka, zpěvačka a hudeb-
nice Gabriela Vermelho. Pešková spolu 
s  Vermelho oslovily ke spolupráci 
liberecké bubenické seskupení Aries. 
Hudební soubor, vedený Sergejem 
Grigorenkem, svou hrou na různorodé 
perkuse doprovází tanečníky přímo na 
jevišti a svým účinkováním umocňuje 
zážitek z celého představení. Japonský 
strunný nástroj koto, japonskou bam-

busovou flétnu šakuhači, latinskoame-
rický nástroj marimba, ale i violoncello 
či elektrickou kytaru uslyšíte také, i když 
jen ze zvukové nahrávky. Čeká vás sku-

tečný tanečně-hudební zážitek!
Zveme vás do Šaldova divadla, kde 

můžete 25. dubna (S)tvoření zhléd-
nout. 

(S)tvoření okoření baletní repertoár
Taneční a zároveň hudební zážitek nabízí divákům baletní soubor svým představením  
(S)tvoření. Autorka a choreografka Alena Pešková si pro třetí premiéru v sezoně vybrala 
téma východní filozofie a princip pěti elementů, známý z čínské medicíny.
Divadlo F. X. Šaldy

10.00 
Pietní akt k uctění památky padlých 
s položením květin na vojenském 
hřbitově v Ruprechticích

10.45
Vzpomínkové shromáždění 
s doprovodným programem na 
Štefánikově náměstí
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MOHU S USPOKOJENÍM konstatovat, 
že se díky práci mého týmu, složeného 
z pracovníků dvou odborů, i externích 
kolegů (neziskové organizace, instituce, 
jednotlivci aj.) podařilo vytčené cíle až 
na jedinou výjimku naplnit. Událo se 
toho ale samozřejmě mnohem více.

ŠKOLSTVÍ
Uspěli jsme ve spolupráci s Agentu-

rou pro sociální začleňování a čtyřmi 
partnery (EDUCA QUALITY, Člověk 
v  tísni, KS Kontakt, DDM Větrník) 
s  žádostí na projekt Férové školy 
v Liberci a získali pro liberecké ZŠ 27 
milionů z OPVVV na společné vzdě-
lávání (funguje teď vedle souběžné-
ho projektu Vzdělávejme společně 
předškoláky s takřka identickou výší 
dotace).

Připravili jsme rovněž avizovaný 
katalog činností našich základních škol 
a připojili k němu i přehled za školy 
mateřské; oba dokumenty jsou k dis-
pozici na webových stránkách města 
a všem rodičům doporučuji jeho zhléd-
nutí.

Prvním rokem jsme také společně 
s  řediteli škol vyhodnocovali plnění 

střednědobých cílů, které mají vést 
k postupnému zvyšování kvality vzdě-
lávání. Jen takový způsob nám kvalitu 
zajistí, protože zároveň připraví velmi 
konzervativní školské prostředí na evo-
luční změnu.

Velký úspěch rovněž zaznamenal 
náš elektronický portál pro podpo-
ru zápisů do mateřských škol, který 
rodičům i  ředitelkám mateřinek 
napomohl se zvládnutím spádových 
obvodů, jak nám je loni nařídil do 
praxe uvést školský zákon. A úspěch 
to byl tak velký, že jsme pro letošní rok 
připravili podobný portál i pro zápisy 
do 1. tříd ZŠ. K 1. září 2017 jsme také 
otevřeli první třídu s  waldorfskou 
pedagogikou (pod ZŠ Kaplického), 
která doplnila nabídku alternativ ke 
stávajícím montessori třídám.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Zdárně jsme připravili dva projekty 

ze Strategie pro sociální začleňování – 
k plánované Kontaktní sociální práci 
(4 terénní pracovníci města) nakonec 
přibyli i Asistenti prevence kriminality; 
díky oběma jsme pro město získali dal-
ších 13 milionů korun z OPZ. Společně 

se zástupci všech sociálních služeb jsme 
zpracovali nový Komunitní plán sociál-
ních služeb na 5 let dopředu (kapacity 
služeb a jejich rozvoj), který následně 
schválilo zastupitelstvo města.

Transformovali jsme podle plánu 
i financování těchto služeb dle priorit 
města a dosáhli navýšení rozpočtu na 
ně o 3 miliony korun. Velký pokrok jsme 
dosáhli i v oblasti bydlení pro potřeb-
né cílové skupiny (matky s dětmi, lidé 
s handicapem, lidé ohrožení sociálním 
vyloučením a vyloučení aj.).

Avizované zvýšení dynamiky tzv. 
prostupného bydlení jsme nako-
nec přetavili v  nový projekt Bydlení 
především (Housing first, HF), který 
jsme zavedli jako teprve druhé město 
v Česku. Projekt je zaměřen na zabydlo-
vání klientů v akutní bytové nouzi, první 
vlnu zabydlení přitom již máme hotovu 
a pracujeme na druhé. Pro HF je přitom 
důležitý i projekt terénních pracovní-
ků, protože (společně se sociálními 
službami) musejí klientům poskytovat 
intenzivní sociální práci.

Obrovským úspěchem pokračuje 
projekt Liberec proti šmejdům, díky 
němuž jsme loni v Liberci zcela elimino-

vali prodejní předváděcí akce – připo-
mínám i veleúspěšné videoklipy s herci 
DFXŠ! Nezdařilo se naopak v Liberci 
zřídit další nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, protože do krajského 
výběrového řízení se žádný poskyto-
vatel nepřihlásil. Peníze připravené na 
slíbené spolufinancování nám tedy 
zůstaly v rozpočtu.

KULTURA
Stotisícovou dotací jsme pomohli na 

svět (byť až na začátku ledna 2018) nové 
reprezentativní publikaci o dějinách 
Liberce, která je autorstvím historiků FP 
TUL, druhá avizovaná kniha o posled-
ním přednacistickém starostovi Liberce 
Karlu Kostkovi by měla vyjít až v průbě-
hu letošního roku.

Uskutečnili jsme také druhý ročník 
soutěže o Kulturní počin roku 2017, nyní 
je v běhu již ročník třetí. Zatím se ale 
nepodařilo dojednat s krajem vzájemné 
spolufinancování našich příspěvkových 
organizací; na práci v  letošním roce 
pokračují týmy úředníků, ale reálně cíl 
nelze splnit do voleb. Dále také pracuji 
na koncepci kulturní politiky na území 
města. 

LIBEREC (NĚM. REICHENBERG) byl za 
druhé světové války hlavním městem 
Říšské župy Sudety a stal se důležitým 
správním a  i  průmyslovým centrem 
oblasti. Válečné technické prostředky 
byly často pojmenovávány po důleži-
tých městech, a tak byla řada i na Liberci. 
Název Reichenberg se tak vedle piloto-
vané střely Fi-103 objevil i u jiného stroje, 
konkrétně u jedné z ponorek.

Celkem bylo vyrobeno 568 kusů 
tohoto typu ponorky a jednalo se o jádro 
německého ponorkového loďstva. Akt 
předání patronačního dopisu proběhl na 
liberecké radnici v květnu 1941. Budou-
cí velitel plavidla, nadporučík Herbert 
Opitz, převzal listiny z rukou starosty 
Eduarda Rohna a krajského zástupce 
NSDAP Porscheho. Samotný akt měl dvě 
části: jednu v Liberci, druhou v Kielu při 
spuštění ponorky na moře.

Ponorka U-206 Reichenberg byla 
pod libereckým patronátem spuštěna 
na vodu 17. května 1941. Poslední, třetí 
bojová mise ponorky začala 29. listo-
padu 1941. Ponorka vedená Herbertem 

Opitzem vyjela z  přístavu, 
podle nejnovějších zpráv 
spolu s  U-71 (kap. Flach-
senberg). Na pozici 47.09N, 
02.35W v 18.00 se ponořila 
a následně se již neohlásila. 
Rozpor v dosavadních zprá-
vách je v době předpokláda-
ného ohlášení. Nejpravděpo-
dobnější je, že ponorka najela 
na britskou minu v poli Beech 
a po následném výbuchu se 
potopila. Na dně Atlantského oceánu 
na dosud neznámém místě leží poto-
pená ponorka se znakem Liberce na věži 
a uvnitř se pomalu rozpadají kroniky 
města, obrázkové mapy, dopisy a foto-
grafie z Liberce.

„Cílem projektu je kompletace his-
torie stroje a posádky U-206 Reichen-
berg, zmapování pohybu U-206 při 
cestě na poslední bojovou misi, lokali-
zace a dokumentace vraku U-206, po 
dohodě s  úřady vyzvednutí volných 
artefaktů vraku, putovní výstava, pub-
likace a dokumentární film, zpracování 

osudů zachráněných britských pilotů,” 
uvedla náměstkyně primátora Karolína 
Hrbková.

Městská dotace bude použita na 
archivní rešerše a poplatky v němec-
kých, britských a  polských archivech 
včetně cest (pouze náklady na cesty), 
nákup práv k dokumentům, fotografiím 
a poplatky pro archivy v USA, nákup 
databází o poloze vraků v Biskajském 
zálivu, náklady na terénní výzkum 
v oblasti St. Nazaire, náklady na pro-
nájem lodi se sonarem. Případné potá-
pění k vrakům je financováno z jiných 

zdrojů. Řešiteli projektu jsou 
Ivan Rous  – Severočeské 
muzeum v  Liberci, Pavel 
Šercl – Jizerskohorské tech-
nické muzeum, Petr Fatka – 
Nautico. Partnery projektu 
jsou SUMEC GeoPower, Inset, 
Discovery Channel.

„Nejedná se zde o nějaké 
zbožné uctívání ponorky jako 
stroje na zabíjení, naopak se 
pokusíme uvést téma do 

velmi širokých souvislostí. V  tomto 
ohledu bude kniha značně netypická 
a dovolím si tvrdit i novátorská. V sou-
časné době je v Německu vypracová-
na metodika, kdy například takzvané 
„zázračné zbraně“ (rakety V1 a V2) mají 
být vždy uváděny ve spojení s nacistic-
kou nucenou prací. To platí i pro další 
témata související s výrobou a nasaze-
ním techniky za druhé světové války. 
Tuto linii držím ve veškerých publikacích 
a hodlám ji stejně tak aplikovat na pří-
klad ponorky U-206,” říká Ivan Rous ze 
Severočeského muzea Liberec. 

Bilance priorit rezortu za rok 2017
Jako každoročně předkládám i nyní čtenářům roční bilanci priorit rezortu školství, sociálních věcí a kultury, jak jsem je  
v  Libereckém zpravodaji vyhlásil v únoru 2017.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

Město přispěje na zkoumání ponorky U-206 Reichenberg
Město Liberec poskytne dotaci 185 000 Kč Severočeskému muzeu na projekt „Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg“.
Redakce 
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PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

PONDĚLÍ

16. 04.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Vítězslav Novák 
skladatel a pedagog

Beseda s Annou Sadílkovou

ÚTERÝ

17. 04.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Cestománie  
Vinorodé kraje střední Evropy

STŘEDA

18. 04.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem – Záhady Egypta
Naučný přírodopisný seriál

ČTVRTEK

19. 04.
16.00 hod.

Restaurace Beseda, 
Frýdlant

Společenský večer ve Frýdlantě  
s Valdštejnkou

ÚTERÝ

24. 04.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou
Tradiční posezení s živou hudbou 

STŘEDA

25. 04.
15.00 hod.

Bílá klubovna,  
5. patro

Zdravotní přednáška
Alzheimerova choroba

PÁTEK

27. 04.
10.00 hod.

Bílá klubovna,  
5. patro

Giuseppe Verdi - Attila
Povídání o opeře  

v Divadelní kavárně

STŘEDA

02. 05.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem – Žirafy
Naučný přírodopisný seriál

STŘEDA

09. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Zdravé produkty pro zdraví
 Přednáška s Danou Stříbrnou

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Zájemci o vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky i pokročilé) a 
trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

SOUTĚŽ SE vyhlašuje v pěti krajích 
České republiky. Základní podmínkou 
pro nominování firmy či instituce do 
soutěže je zaměstnání člověka se zdra-
votním postižením na otevřeném trhu 
práce v běžných podmínkách, mimo 
chráněné prostředí.

V Libereckém kraji soutěž vyhlašu-
je organizace Rytmus Liberec, o. p. s.  
„14 let vedu skvělý tým organizace, 
která podporuje lidi se zdravotním 
znevýhodněním a pomáhá jim získat 
zaměstnání v běžném prostředí. Pod-
mínky dostat se na otevřený trh práce 
jsou zvláště pro tyto lidi ztížené. O to 
víc je úžasné vidět spokojenost těch, 
kteří byli přijati do firem a stali se rov-
nocennými zaměstnanci a kolegy,“ říká 
Antónia Dechťarová, ředitelka společ-
nosti Rytmus Liberec.

Sběr nominací začal 2. dubna a potrvá 
do 20. května 2018. Slavnostní vyhláše-
ní vítězů proběhne na Krajském úřadě 
Libereckého kraje 21. června 2018. Nomi-
novat zaměstnavatele může široká veřej-
nost vyplněním online nominačního listu 
a prostřednictvím tištěných nominačních 
listů, které budou distribuovány na 
vybraných místech v Liberci, Jablonci 
nad Nisou, České Lípě, Jilemnici a Semi-
lech. Nominace bude vyhodnocovat 
pětičlenná komise složená ze zástupců 
kraje, města, úřadu práce a pořádající 
organizace.

Cílem Stejné šance je podpořit firmy, 
které zaměstnávají osoby se zdravot-

ním postižením, poskytnout jim veřej-
né uznání a prostřednictvím příkladů 
jejich dobré praxe motivovat ostatní 
firmy, aby osoby se znevýhodněním 
zaměstnávaly.

Vítězi posledního ročníku se staly 
firmy KFC – AmRest, s.r.o., provozovna 
Liberec, Galaxy Gastro, s.r.o., – Restau-
race Tankovka Skleník, Česká Lípa, 
a  Masarykova městská nemocnice 
Jilemnice.

Aktuální informace, nominační listy 
i průběh předchozích ročníků nalezne-
te na internetových stránkách pořáda-
jící organizace: www.rytmusliberec.cz, 
nebo na www.stejnasance.cz.   

MÁTE-LI POCIT, že vám nebo třeba 
vašim rodičům paměť již tolik neslouží, 
máte-li podezření, že ne vše je úplně 
v pořádku, nebo se chcete jen ujistit, že 
vaše zapomínání je jen takové to běžné, 
které všichni známe, není nic jednoduš-
šího než se nově objednat do našeho 
kontaktního místa.

Bude vám provedeno testování 
paměti, případně vám zde poskytne-
me radu, jak dál postupovat, na koho 
se obrátit v případě potřeby lékařské 
pomoci. Místo navštívila i Komise zdra-

votní a  sociální Rady města Liberec. 
Zatím místo jen okoukli, k testování se 
zatím neodhodlali s tím, že není třeba.

Kdo má zájem se dozvědět více, 
může se obrátit na níže uvedené kon-
takty: tel.: 482 362 104, 777 499 863, 
e-mail: kontaktnimisto@ddfrantiskov.
cz a případně se i objednat.

Při návštěvě (Domažlická 880/8, Libe-
rec) také poznáte největší pobytové 
zařízení pro seniory v Libereckém kraji. 
I jeho zaměstnanci jsou vám samozřejmě 
k dispozici pro případné dotazy.   

Soutěž Stejná šance
Na začátku dubna byl vyhlášen již 8. ročník soutěže Stejná 
šance – Zaměstnavatel 2018. Jedná se o prestižní soutěž 
zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na 
otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním, 
a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.
Rytmus Liberec

Pomoc pro lidi s Alzheimerem
Pomoc či radu, ale také testování paměti nabízí Kontaktní 
místo České alzheimerovské společnosti, které otevřela tato 
společnost společně s Domem seniorů Liberec–Františkov.
Jan Gabriel

DOLMEN VZNIKLA v roce 2006 s cílem 
vytvořit alternativní pobytovou službu 
pro dospělé osoby s mentálním posti-
žením, aby nemusely prožít svůj život 
ve velkých zařízeních. Postupně získala 
důležité místo mezi nestátními organi-
zacemi v oblasti poskytování sociálních 
služeb a dnes má ve své nabídce již tři 
sociální služby  – Chráněné bydlení, 
Sociálně terapeutickou dílnu a Podporu 
samostatného bydlení, a to na území 
Libereckého a Karlovarského kraje.

Na základě potřeby definované Libe-
reckým krajem se Společnost Dolmen 
rozhodla v letech 2018 až 2020 zapojit 
do projektu Libereckého kraje „Podpo-
ra a rozvoj služeb v komunitě pro osoby 
se zdravotním postižením v Libereckém 
kraji“. V rámci tohoto projektu dojde 
k rozšíření terénní podpory samostat-
ného bydlení v Liberci.

Služba nabízí šanci dospělým lidem 
s mentálním postižením a kombinova-
nými vadami, kteří potřebují pomoc 
a podporu na své cestě k co nejvíce 

samostatnému životu, ale nechtějí se 
stěhovat ze svých domovů či žít v poby-
tové službě. Ráda by také pomohla rodi-
nám s dospělým členem s postižením, 
které se obávají toho, co s ním bude, až 
jim dojdou síly.

Bližší informace podá sociál-
ní pracovnice společnosti Renata 
Bečková (tel.: 725 841 763; e-mail: 
beckova@spolecnostdolmen.cz) 
nebo koordinátorka služby Bohdana 
Bensaoucha (tel.: 776 662 676; e-mail: 
bensaoucha@spolecnostdolmen.cz).

Sociální služby Dolmen
Společnost Dolmen má dlouholetou zkušenost 
s poskytováním sociálních služeb dospělým lidem 
s mentálním postižením.
Jana Pokorná
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace￼k￼agendě￼ztrát￼a￼nálezů￼vám￼poskytne￼Veronika￼Hiršalová￼(tel.:￼485￼244￼948).￼
Seznam￼naleznete￼také￼na￼internetových￼stránkách:￼www.liberec.cz/ztraty￼-nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 3. DO 31. 3. 2018

60/18

nálezy DPMLJ: 2x čepice, batoh (plavání), batoh, 3x rukavice (pár), 1x rukavice 

(1 ks), vak (dětské oblečení), igelitová taška (prac. oblečení), karta: Pawel Duda, 

peněženka: Tomáš David

28. 3. 2018

59/18 dokumenty: Oliver Jan Böhm 28. 3. 2018

58/17 desky: Martina Vašíčková 27. 3. 2018

57/18 peněženka: Michaela Hanzlíková 26. 3. 2018

55/18 mobilní telefon 26. 3. 2018

54/18 nálezy DPMLJ – taška s fénem, příruční taška 22. 3. 2018

50/18 hodinky 19. 3. 2018

49/18
nálezy DPMLJ – průkaz: Jáchym Votoček, el. cigareta, 2x čepice, dětský batoh, 

dětské rukavice
15. 3. 2018

48/18 deštník 14. 3. 2018

45/18

nálezy DPMLJ: peněženka: Marek Ondrák, pracovní oděv, pracovní brýle, peně-

ženka: Františka Rappová, taška: Serhii Kosik, mobilní telefon, vak se sportovními 

potřebami

9. 3. 2018

44/18 mobilní telefon 8. 3. 2018

42/18 dokumenty: Mgr. Karel Novák 2. 3. 2018

41/18 nálezy DPMLJ: rukavice (pár), rukavice (1 ks), karta: Jiří Brabec, mobilní telefon 2. 3. 2018

  VÁŠ  
NEJDOSTUPNĚJŠÍ 

 AREÁL
14. 04. JEŠTĚD SKYRACE

28. 04.  ROZBĚHÁME ČESKO  
– JEŠTĚDSKÁ 1000

19. 05.  LABSKÁ VÝZVA

26. 05. HOSTR FESTIVAL

16.–17.06.  HOSTR PRIX

WWW.SKIJESTED.CZ

V Plzni se 24. března konalo MČR 
mládeže ve střelbě ze vzducho-
vých zbraní vleže. Na tuto prestižní 
akci se za SSK Liberec nominovalo  
11 mladých střelců. 

O jejich výkonnosti svědčí medaile 
a poháry z různých soutěží, kterých se 
klub během sezony zúčastnil. Konku-
rence byla během celé sezony velká 
a nikdo se neodvážil tipovat, komu 
se podaří vystoupit na stupínky ví-
tězů. Střelcům SSK Liberec se nako-
nec podařilo získat zlatou, stříbrnou  
i bronzovou medaili.

V kategorii dívek do 14 let se mis-
tryní ČR stala Kateřina Mikulčíková, 
které se do finále probojovala z páté-
ho místa v základním závodu. Do finá-
le ze třetího místa postoupila i Klárka 
Boháčková, která tuto pozici odhájila, 
a získala tak bronzovou medaili.

V kategorii do 14 let družstvo stej-
ného klubu v sestavě Klára Boháčková, 
Kateřina Mikulčíková a Vojta Záborec 
vybojovalo stříbrnou medaili! 

MLADÍ STŘELCI ÚSPĚŠNÍ 
NA MISTROVSTVÍ ČR
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 954 246 016. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE 

JE 27. DUBNA

PRVNÍMI ZÁVODY byly již listopa-
dové závody světového poháru ve 
finském Ylläs, kde se Jakub Škoda 
probojoval mezi nejlepší dvacítku 
a skončil na lichotivém 14. místě na 
krátké trati.

Únorové mistrovství Evropy ve 
Velingradu (Bulharsko) zastihlo Škodu 
ve výborné pohodě a svými výkony 
potěšil nejen sebe, ale i všechny 
příznivce LOB. Mistrovství Evropy 
je srovnatelné s mistrovstvím světa 
neboť se jedná prakticky o stejné 
závodníky. ME zahájil 14. místem ve 
sprintu a 16. místem na krátké trati a 
vše vyvrcholilo závodem na klasické 
trati, kde se probojoval do top 10 na 
9. místo. Pochopitelně byl součástí 
štafety, která vybojovala 5. místo.

Závěrečným světovým pohárem 
v  Craftsbury (USA) si Jakub Škoda 

vylepšil svoje postavení ve světovém 
poháru, kde skončil celkově na 14. 
místě. Ve sprintu skončil 10., na dlouhé 
trati 18. a nejlepší výkon předvedl na 
krátké trati, kde skončil na 4. místě, 
jen 20 sekund za stupni vítězů. Přitom 
nechal za sebou řadu mistrů světa.

„Letošní sezonu jsem se poprvé 
mohl zúčastnit všech devíti individuál- 
ních závodů SP a i díky nově zařazené 
silové přípravě pod vedením Martina 
Bittnera se mi vyhnula všechna zraně-
ní či jiné zdravotní problémy. Během 
zimy se mi povedlo stupňovat formu, 
což vyústilo až pro mnohé překva-
pivým 4. místem v předposledním 
závodě v USA. Doufám, že na vyda-
řenou sezonu navážu příští rok na 
ME v Turecku a hlavně pak na MS ve 
Švédsku až ke konci března,“ uzavřel 
sezonu Jakub Škoda.  

Sezona LOB skončila skvělým úspěchem 
V polovině března se vrátil reprezentační tým v lyžařském orientačním běhu z posledního závodu světového poháru 
v americkém Craftsbury, kterým byla ukončena letošní sezona.Ve výpravě nechyběl liberecký závodník Jakub Škoda ze 
Slavie Liberec orienteering, pro kterého byla letošní sezona velmi vydařená.
Přemek Škoda 
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